
„Végre a K árp átok  a la tt b o n ta n i leh e t a fa la t”

HELIKON
IRODALMI FOLYÓIRAT MEGJELENIK KÉTSZER EGY HÓNAPBAN KOLOZSVÁRON 

XV1IL ÉVFOLYAM 2007, 8.(477.) SZÁM...ÁPRILIS 25.
ára 1,5 lej

D ien es  A ttila : V árak ozás

• Pomogáts Béla: A mesemondó távozása 
- Búcsú Méhes Györgytől -

• Jancsó Miklós: Újév
• Lászlóffy Csaba regényrészlete
• A NAGY KILOMETRIK

LÁSZLÓFFY ALADÁR  
Levél h a za

Mikisz Teodorakisz 
és Dalida emlékének

Bár az eszedet áthassa: 
Munkács, Kolozsvár és Kassa 
nem a kolbász hosszát mérik, 
csak a lélek jogát kérik.

Bármerre fordul a kerék, 
lopok, hazugok és herék 
bizonygatják neked egyre: 
a magyarnak mi megy zsebre.

Kinn is rokonaid élnek, 
számítnak rád és remélnek.
Te ne fogadnád be őket, 
csak mint emléktemet ők et?

Ne gondolj most semmi másra, 
gyere el a szavazásra, 
húzd ki magad s gondolj bele, 
önérzetünk nyerne vele.

Szavazatod folyton kérik, 
akik súlyát meg se mérik 
s gyűl mint hulladék halomra. 
Most figyelj az alkalomra!

Rókát fogott, csukát fogott, 
rángatják a magyar jogot, 
csűri csavarja a varga 
s vele téged jobbra, balra.

Maradt legbelül egy katlan, 
ami elcsatolhatatlan.
Isten tudja, Isten látja, 
szíved az a postaláda.

Bármi volt és bármi lehet, 
lám megértünk még egy telet.
A még élőt hozzuk vissza, 
ki a baj levét megissza.

Végre a Kárpátok alatt 
bontani lehet a falat, 
a megcsúfolt igazságét: 
annyi hazugságtól átég.

Azok mondják, hogy ne bántsák, 
kinek kedvesek a dácsák,

nekik ami maradt elég 
s otthagynák a másik felét.

A miniszter, a nagykövet 
meg nem mozdítna egy követ. 
Szabaduljunk meg a lomtól! -  
köhögik a hatalomtól.

Ott fészkel a hagyományban 
ez is: ők a szú a fában, 
ellenünk mint elmúlással 
fognak össze bárki mással.

Az ország helye majd benő, 
foglalj helyet, Dózsa Jenő, 
tőkénk langymelege alatt 
tüzes trónná nő a kamat.

Utánozzák Arafátot: 
ki ültette azt a fát ott?
Mutass fügét nagyapónak 
árnyékában nem ül holnap.

Zrínyit megelőzték jóval 
egy mérgezett vaddisznóval 
s lefejezteti a Fiát 
a Hunyadi János fiát.

Elbánnának az írmaggal: 
beültetik VAU-maggal. 
Kutyatejhez farkastorok, 
bárhogy változnak a korok.

Árvizek vagy árulások, 
mindig mások a hibások, 
megkeresvén zsák a foltját, 
a tüzet olajjal oltják.

Burkus tankok, kozák lovak 
a lóvá tett magyarokat 
beszorítják száz szorosba, 
mint a csordát a tilosba.

Maguk legelik az árpád,
Kér és Kürt és Keszi Árpád. 
Isten neki nyéki harmat, 
birka nép, a hazád gyarmat.

Tarvágás a hármashalom?
A múlt azértis hatalom, 
hogy a jövő is láthassa... 
Munkács, Kolozsvár és Kassa.
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POMOGÁTS BÉLA

A mesemondó távozása
Méhes György halálával egy igaz és sike

res mesélő távozott el, az erdélyi és az egye
temes m agyar irodalmi életből. Valójában 
minden irodalmi műfajban nagy közönség- 
sikere volt, pedig olykor úgy tetszett, hogy 
eredendő hajlamai ellenére kellett megvá
lasztania az írói munka terepét. Működé
sét népszerű újságíróként, riporterként 
kezdte, első írása a legendás kolozsvári na
pilapban: az Ellenzékben jelent meg, majd 
a Keleti Újság m unkatársa lett, s közölték 
írásait a Pásztortűz és a Hitel című folyó
iratok is. Olyan írónak készült, aki minde
nekelőtt az erdélyi magyar társadalom és 
ezen belül a városi polgárság és értelmiség 
világáról kíván képet adni. A háborús évek 
után egy ideig folytathatta újságírói pá
lyáját, a kolozsvári Világosság és a Falvak 
Népe szerkesztőségében, aztán az ötvenes 
évek elején sokadmagával ő is tiltó listára 
került. Ahhoz, hogy továbbra is író m arad
hasson, nem csak műfajt kellett cserélnie, 
eredeti nevét is meg kellett változtatnia; ek
kor lett Nagy Elekből Méhes György — egy 
tanárőse után, aki a tizennyolcadik század 
végén élt.

Nehezen indult a pályamódosítás, Méhes 
Györgyben azonban volt annyi kezdeménye
ző készség és lelki erő, hogy megtalálta azt 
a feladatot, amely nemcsak az olvasók sze- 
retetét hozta meg számára, hanem az írói 
tehetség kibontakozásának lehetőségét is. 
Az ötvenes években m ár ő volt a legnépsze
rűbb erdélyi magyar ifjúsági író, akinek hí
rét mesekönyvek s ifjúsági regények vitték 
el nem csak Erdély távoli vidékeire, hanem 
Magyarországra is. A Kárpátok kinese, a Ta
tárok a tengeren, a Hét kedvenc unoka és a 
többi (közel két tucat ifjúsági regény, mese
regény) ugyanúgy megalapozták népszerű
ségét, miként annak idején mindenütt olva
sott ifjúsági művei Benedek Elekét (akinek 
példája talán  ösztönzésül is szolgált, hogy 
csak egy mozzanatot emeljek ki az életraj
zából: a Méhes György és mellette Kányádi 
Sándor, Bajor Andor, Bálint Tibor, Fodor 
Sándor által szerkesztett Napsugár cmű ki
tűnő gyermeklap Elek Apó egykori Cimbo
rájának örökségét újította fel). Igaz, volt Mé
hes György ifjúsági regényei között olyan 
is, amelyet a „felnőtt” olvasók is tanulság
gal forgathattak: a Győzelmes Gábrielre 
gondolok, Méhes Györgynek ez a műve egy 
képzeletbeli világban, képzeletbeli társa
dalomban játszódik, tulajdonképpen a mo
dern irodalom „ellenutópiái” közé sorolha
tó, olyan magyar regények környezetébe, 
mint amilyenek Karinthy Frigyes, Déry Ti
bor, Szathm ári Sándor és Karinthy Ferenc 
művei. Mint ilyen, a modern társadalm ak 
és a d iktatúrák működését világítja meg, 
és nyilván úgy kerülhette el a bukaresti po
litikai cenzúra figyelmet, hogy az ifjúság 
szám ára írott „fantasztikus regény” jelme
zébe öltözött.

Az ifjúsági és a meseirodalom mellett a 
pályamódosítás másik irányát a színműírás 
jelentette. A hatvanas-hetvenes évek világá
ban az erdélyi magyar közönség körében is 
igen nagy igény mutatkozott olyan színpadi 
művek iránt, amelyek a valamikori „polgá
ri színjáték” hagyományát, Molnár Ferenc, 
és Hunyady Sándor örökségét követték -  
amelyek nem csak okítottak, hanem szóra
koztattak is. Méhes György előzékenyen elé

gítette ki a színházba járó közönségnek ezt 
a, valljuk be, nem is jogosulatlan igényét. 
A mester és tanítvány, a Fele se tréfa, a 33 
névtelen levél, a Heten mint a gonoszok és a 
többi (ugyancsak vagy két tucat) színdarab, 
főként vígjátékok egy időben Méhes Györ
gyöt tették a kolozsvári, nagyváradi, ma
rosvásárhelyi magyar színházlátogatók leg
inkább kedvelt szerzőjévé. Volt ezek között 
a színpadi művek között igényesen gondol
kodásra és állásfoglalásra késztető dráma 
is, így a Barbár komédia a hatalmi politika 
mesterkedéseit, a Noé Bárkája ajellemtelen- 
ség társadalm i méretű eluralkodását, a Je
rikó és a Földi istenek című klasszikus (az 
Ószövetségből, illetve a bizánci történelem
ből merített) tém ákat feldolgozó drám ai mű
vei az önkényuralom működését leplezték 
le. Külön is meg szeretném említeni azokat 
a színműveket, amelyek a régebbi magyar 
irodalom epikai remekeit állították színpad
ra: a Gvadányi József és Gaál József nyo
mán írott A  peleskei nótáriusa és a Jókai 
Mór kisregénye nyomán írott A nagyenyedi 
két fűzfa című színpadi játékaira gondolok.

Méhes György egészséges írói önérzet
tel és töretlen alkotóerővel élte át a nehéz 
éveket, nem „belső száműzetésnek” érezte 
mindazt, amit el kellett viselnie, hanem ki
hívásnak és feladatnak, amelyet mesteri 
módon meg kellett oldania. Közben term é
szetesen az eredeti szépírói ambíciók sem 
húnytak ki. Valójában először ezek az ambí
ciók is az úgynevezett „népszerű irodalom” 
epikai világának mozgósítása által érvénye
sültek. Méhes György három, asszonyi sor
sokat bemutató regénye: az Orsolya, a Gina 
és az Emmi egy m ár régóta letűnt korszak 
életébe, városi társadalm ába és lelki viszo
nyai közé kínálnak betekintést, megértő 
szeretettel ábrázolva a regények nem iga
zán boldog életet élő hősnőit. (A három re
gény néhány esztendeje, az író válogatott 
műveinek sorozatában Erdélyi gráciák cím
mel került az olvasó elé -  a cím igen találó, 
egyszersmind némi mitologikus aurát raj
zol a bemutatott asszonyi sorsok köré.)

Méhes György kétségtelenül leginkább 
jelentékeny opuszai egy önéletrajzi regény 
és egy társadalm i regény; a Bizalmas je 
lentés egy fiatalemberró'l és a Kolozsvári mil
liomosok. Az előbbi a huszadik század első 
felének zaklatott történetét idézi fel, az író 
születésétől a második világháború befeje
zéséig, színes képekben elevenítve fel az er
délyi, különösen a kolozsvári életet. Annak 
idején: a hetvenes években, midőn a regény 
született, az írónak még „hangfogóval” kel
lett dolgoznia, az akkor kihagyott vagy el
hallgatott mozzanatok csak a 2001-ben köz
re adott második és átdolgozott kiadásban 
kerülhettek az olvasó elé. Érdemes ide idéz
ni ennek az új kiadásnak a zárópasszu
sát, ez az írónak a háborús forgatagból tör
tént szabadulását és hazaérkezését örökíti 
meg: „Aztán bevonultak a felszabadító szov
jet csapatok. Velük együtt az ugyancsak 
felszabadító románok is. A Kolozsváron 
m aradt magyarokat, öregeket, fiatalokat 
— sok ezret, de hogy mennyit, arra nincs 
adatunk, elvitték málinki robotra. ígérték, 
hogy három napra, de az a tavarisoknál leg
kevesebb három évet jelentett, esetleg tízet, 
legtöbbjüknél örökkévalóságot. Mint tényt 
közölhetem: a nászútról való hazatérésün

ket megünneplő valamennyi barátunkat el
hurcolták, Brassóig gyalog hajtották őket, 
onnan valamelyik gulágig, lelakatolt vagon
ban, se élve, se holtan egyikük sem tért vis
sza, csak én maradtam életben idehaza.”

A másik regény: a Kolozsvári milliomo
sok m ár a rendszerváltozás után (1997-ben) 
került az olvasó elé. Egy ismertetője „csalá
di -  dinasztikus — közgazdasági kalandre
génynek” titulálta, a meghatározás találó, 
hiszen valóban egy erdélyi, kolozsvári pol
gárcsalád „tündöklését és hanyatlását” áb
rázolja, a klasszikus „balzaci” recept sze
rint. A kolozsvári magyar polgári életet 
igazából alig m utatta be a szépirodalom, 
ahogy például Bánffy Miklós bemutatta 
az ottani arisztokrácia vagy Nagy István a 
munkásság életét. Ennek a vagyonszerző, 
vagyonépítő és a háború után vagyonvesztő 
„klasszikus” polgárságnak a történetét idé
zi fel Méhes György nem kevés humorral és 
nosztalgiával.

Méhes György mint a gyermekeknek me
sélő Gyuri bácsi (mondhatnám egy új „Elek 
apó”) szerzett irodalmi népszerűséget, és 
a mesélés örömét sohasem veszítette el. 
Márpedig a mese: a színes és fordulatos tör
ténet, az eleven emberi alakok, a nem túl 
bonyodalmas konfliktusok, a közérthető 
előadásmód mindig is a szépirodalom nagy 
vonzóerejének számított. Ez alapozta meg, 
mondjuk, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, 
Kosztolányi Dezső, Hunyady Sándor vagy 
éppen Nyíró József és Wass Albert népsze
rűségét is. Ez a mesélő hajlam és elbeszé
lő hagyomány (sok olvasó rosszallását és 
hiányérzetet okozva) valahogy megfogyat
kozott a. modern regényirodalom mesterei
nek kezén. Méhes György nem velük szállt 
szembe vagy vitába, amidőn a történetmon
dás régebbi hagyományainak kötelezte el 
magát: egyszerűen ilyen volt az írói egyéni
sége, ez volt a természetes közlésformája, és 
a mesemondó igen régi szerepét választva 
keresett kapcsolatot az olvasóközönséggel, 
amely hűségével hálálta meg ezt a kapcso
latépítést. Túl a kilencven esztendőn, fehér 
hajával, pirospozsgás arcával, mindig mo
solygós kedélyével, maga is olyan volt, akár 
egy régi mesefigura. Csendes halálával az 
egyik utolsó erdélyi mesemondó távozott.
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JANCSÓ MIKLÓS

Újév
Színhely: Nyári K ert a Színház 

mellett, ahol télen is kiszolgálják azo
k a t a vendégeket, ak ik  vállalják, hogy 
szabadtéren, ak ár a jégen vagy a hó
ban, állva, a pléhasztalok m ellett fo
gyasztják el mindennapi alkoholadag
jukat.

Szöveges szereplők:
Öreg színész
F iatal színész
Zenész
Csapos
Utcaseprőnő
Betévedt Idegen
I. Piás
II. Piás
III. Piás
IV. Piás
V. Piás
VI. Piás
VII. Piás

N ém a szereplők:
akiket szintén már csupán az ital ér

dekel és nem bánják, hogy szerzői ön
kény m iatt ezúttal szerep-némaságra 
vannak ítélve.

Időpont: Január másodikán, bár
melyik, esztendőben 1960 és 1989 kö
zött. Hideg téli reggel. 10 óra lesz 5 
perc múlva. A  söntés még nem nyitott, 
de a percekkel korábban érkezett Csa
pos beengedte az utcán 9-től türelme
sen várakozó törzsvendégeket a Nyári 
Kertbe. A  vendégek -  érkezési sorrend
ben -  egyes sorban beállnak a söntés 
elé és, fegyelmezetten várnak. Tudják, 
hogy mindnyájan egyformán kívánják 
az italt, valami ősi jóérzés (ami sem a 
hús, kenyér, tojássorok résztvevőit so
ha nem jellemezte) visszatartotta őket 
attól, hogy előretolakodjanak.

A sorbanállókat -  látszott -  alapo
san megviselték az Ünnepek. Ilyen
kor ugyanis „szabad” inni, nem ordít 
otthon a feleség, nem okvetlenkedik a 
főnök az italért (ha éppen véletlenül 
munkaviszony áll fenn netán valame
lyik kétségbeesett törzsvendég és holmi 
vakmerő munkaadó között) -  szóval 
az Ünnepek legitimizálják az alkoho
listákat, akik ilyenkor családi beleegye
zéssel (vagy családi beletörődéssel) ju t
hatnak el a delirium boldog szféráiba.

Végre kicsapódik az ablakrács, a 
Csapos kiszól a szűk italkiadogató és 
pénzbevevő nyíláson.

Csapos: (rekedt, hangon) Tessék 
rendelni.

Zenész: (ő az első a sorban. Már ne
gyed kilenctől ténfergett a Nyári Kert 
előtt, a később érkezők tisztelettel és 
némi irigységgel vették tudomásul az 
így szerzett sorjogot) Három deci vod
kát kérek nagy pohárban. És vizet is 
kérek. De a vizet külön kérem, nem a 
vodkában. Legalább újévkor kapjam 
tisztán  a vodkát.

(Senki nem nevet a hülye viccen. A  
Csapos úgy tesz, m intha nem is hallot
ta volna a megjegyzést. Hiszen minden
ki tudja, hogy a víz már rég benne van 
a vodkában, a Csapos állandóan és kö
vetkezetesen megszenteli az italt, m i
nek erről beszélni, akinek nem tetszik, 
menjen előkelőbb lebujba, de valószí
nű, ott is megkeresztelt itallal kábítják 
a vendégeket.)

Csapos: Három deci vodka nem 
fér egy pohárba. Adok két decit, a vi
zet külön. A következő két deciért új
ra  kell jönni.

Zenész: Jó, csak gyorsan kérem a 
vodkát. Fázom, és innom kell.

Csapos: (bár tudja, hogy Zenész 
nem a hideg m iatt kéri gyorsan az 
italt, ezúttal sem vitatkozik. Sietve k i
tölti a vodkát, egy m ásik pohárba -  
tüntetőén -  a csapvizet. Zenész meg
fogja bal kézzel a vizes, jobb kézzel a 
vodkás poharat, elindul óvatosan a leg
közelebbi üres asztal felé. Ott leteszi a 
poharakat, kényelmesen rágyújt. Vár. 
Nem siet nem iszik belel a vodkába, 
tudja, estig ki kell húznia relative józa
nul vagy félrészegen Ha ugyanis déli
re berúg, ebéd helyett le kell pihennie, 
délután megébred, inni viszont már 
nem bír, előtte pedig egy ijesztő, célta
lan szabad este áll, amitől színjózanul 
is viszolyog. Félig részegen, kábultan, 
keserű szájízzel pedig egyenesen retteg 
a magányos esti óráktól, az álmatlan 
éjszakáktól)

Ö reg színész: (ő a második kliens 
az Újévben. Udvarias, jó  modorú, ele
gáns úr. Kedvesen int a Csaposnak) 
Boldog újévet, uram .

Csapos: Önnek is, művész úr. Mit 
adhatok?

Ö reg színész: Két konyakot. Egy 
pohárba. Vizet is kérek.

Csapos: Máris. (kitölti a kért italo
kat. A z  Öreg színész megfogja a konya
kos poharat, de reszket a keze, egy kis 
ital kilöttyen a pultra. Még egyszer pró
bálkozik, de az eredmény ugyanaz.)

Ö reg színész: (a háta mögött türel
mesen várakozókhoz) Uraim, reszket a 
kezem, nem tudom az ita lt elvinni. Ne 
haragudjanak, hogy várakoztatom  
önöket és próbára teszem türelm üket.

I Piás: (a sor közepéből) Tessék le
inni a tetejéből, attól elmúlik a kézre
megés.

Ö reg színész: Hogy igyák le a 
tetejéből, ha  egyszer nem tudom 
kézbevenni a poharat?

I Piás: Tessék két kézbe fogni a ko
nyakot. És a könyököt tessék oldalhoz 
szorítani. A bordákhoz. Akkor nem 
mozog a pohár.

Ö reg színész: (megfogja két kézzel 
a poharat, a könyökét rögzítve megpró
bál inni) Nem megy. Ha számhoz eme
lem a poharat, a könyököm elválik a 
testemtől, megint reszket a kezem. 
Mind a két kezem reszket. Nézzék.

(A Csapos és a sorban állók érdeklő
déssel figyelik az Öreg színész reszkető 
kezeit.)

III. Piás: (határozottan) Művész úr, 
tessék letenni a poharat a pultra.

Ö reg színész: Dehogy teszem. 
Most m ár félúton himbálózik a ko
nyak, a hasam  és a szám között. Most 
tegyem le? H átha valahogy eljut a to r
komba?

III. Piás: (a szakember fölényessé
gével) Tessék rám  hallgatni, nem va
gyok én mai gyerek. Tessék vissza
tenni a poharat. Úgy. És most tessék 
lehajolni a pohárhoz, és úgy tessék in
ni, m int a csirkék.

Ö reg színész: Jó ötlet. (leteszi a po
harat, lehajol, próbál inni belőle, úgy, 
m int a csirkék, de mert a pohár nincs 
megtöltve színültig konyakkal, no meg 
az Öreg színész sem csirke, nem tudja 
leszürcsölni a gyógyító és kézreszketést 
megállító egy-két kortyot.)

IV. Piás: (valahonnan a sor végéről) 
Meg kéne dőteni a poharat. Akkor le
het inni. (II. Piás hoz, aki vigyorogva 
nézte az Óreg színész kínlódását). Ne 
röhögj te , tehetnél te is valam it a m a
gyar színjátszásért. Segíts a művész 
úrnak .H a m ár mellette állsz.

I.Piás: Jó, na. (megdőti a poharat, 
az Öreg színész a pohár fölé hajol, 
iszik) így. (szünet, figyelik a felegyene
sedő Öreg színészt).

I. Piás: Reszket még a művész ú r 
keze?

Ö reg színész: Reszket. Most m ár 
a hidegtől reszket. Gondolom. Illetve, 
nem tudom. Nézzék meg m aguk is. 
De reszket.Egyre többet reszket.

I. Piás: Elmúlik. P ár perc, és el
múlik. Csak inni kell a konyakot, ak
kor minden elmúlik. A kézreszketés 
is. Nekem négy deci kell ahhoz, hogy 
ne reszkessen a kezem. Akkor viszont 
a fejem kezd reszketni, úgyhogy so
se jövök egyenesbe. Tegnap fél decit 
dőtöttem a fülembe, úgy reszketett a 
fejem. Akkor ideges lettem, megállt a 
fejreszketésem, viszont a kezem rög
tön reszketni kezdett, de m ár a mé-

> > > »  folytatás a 4. oldalon
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» > »  folytatás a 3. oldalról

regtől reszketett, nem a piától, am it 
a fülembe öntöttem.Két egész órán át 
nem ittam  semmit a reszketéstől. Úgy 
látszik, én a rra  vagyok ítélve, hogy va
lam im  m indig reszkessen.M int a rez- 
gónyárfának.

I. P iá s : M ert sokat dolgozol, a t
tól reszketsz. A kezed is attól remeg. 
Meg a fejed. Ide nézz, erre a kézre. Mi
lyen?

III . P iá s : (senki nem kérdezte, de 
azért megszólal): Koszos.

II. P iás : Koszos, de nem reszket. 
Úgy nézd meg ezeket a kezeket, hogy 
ezek sohase dolgoztak. Attól vannak 
rendben az ujjaim. Még a D una csa
to rnánál sem dolgoztam semmit, aho
va levittek m unkakerülésért. M ert én 
ezeknek nem dolgozom. Soha. Inkább 
megdöglöm. Én politikai m unkakerü
lő vagyok, aki...

IV. P iá s : Ne izgasd fel magad. Sen
ki nem ak ar dolgoztatni.

II. P iás : M ár nem.Végre megér
te tték  ott fenn Bukarestben, hogy én 
nem vagyok hajlandó építeni nekik 
ezt a szar rendszert.

III . P iás : Ne politizáljanak, uraim .
II. P iá s : Betojtál, mi?
IV. P iás : Nem tojtam  be, csak ha 

politikai véleményt mondok, két hétig 
fáj a seggem.

II. P iás : A politikától fáj?
IV. P iás : A gumibottól fáj. (hirtelen 

rövid csend váltja fel a társalgást)
III . P iás : Én tavaly három napot 

dolgoztam. Ebbe egy vasárnap is ben
ne volt. A ztán abbahagytam  (váratla
nul dührohamot kap, ordítani kezd). 
V asárnap is dolgozzon a dolgozó em
ber? Ki hallo tt ilyet?

B e té v e d t idegen : (megszólítja 
a sor végén álló vendéget) Tessék 
m ondani, i t t  ételt is szolgálnak fel? 
(Az étel szóra nagy, súlyos csend 
ereszkedik a lebujra. A  Betévedt ide
gen megérzi a levegó'ben kialakult 
feszültséget.Megérti, itt nincs m it ke
resnie a maga ide nem való extra igé
nyével.) Bocsánat. V iszontlátásra, (ki
megy)

Ö reg  színész: (boldogan, han
gosan) Nézzék, uraim , nem reszket 
m ár a kezem. Ennek örömére iszom 
még egy decit. (III. Piáshoz) Uram, 
ön a vendégem egy féldecire. A jó 
tanácsért. No meg az Ünnepért.

II I . P iá s : (nagyvonalúan) A tanács 
ingyen volt. Sorstársak közt ez term é
szetes.

Ö reg  színész: (meglepődve a III. 
Piás kocsmába nem illő', választékos 
elszólásán) Kissé bántóan, de értelm e
sen fogalmaz.

III . P iá s : Valamikor tanárem ber 
voltam. Irodalmár. Olvasott is vol
tam , de k iittam  a memóriámból elő
ször a világirodalm at, aztán  a m a
gyar irodalm at. M aradt a költészet. 
A ztán azt is kim osta a szesz, ma m ár 
csak Petőfi néhány sora rímel a fejem
ben: „Hűlt testtel, dermedt vigyoran, 
Elnyúlok az asztal a latt.”

Ö reg  színész: Ezt a verset Ady 
Endre írta.

III . P iás: Nem mindegy, ki írta?
Ö reg  színész: Nem mindegy. 

Azaz...végül is mindegy. Tényleg 
mindegy. Teljesen mindegy, hogy ki 
ír ta  ezt a verset. Vagy bárm elyik ver
set. (immár nem reszkető kezeibe veszi 
a poharakat, és elindul egy szabad asz
tal felé).

C sapos: (a soron következő'Vízszere
lőhöz) Mit adhatok?

V ízszerelő: Egy vodkát, vizet.
C sapos: (Vízszerelő elé teszi a kért 

italokat)
V ízszerelő: (bánatosan nézi a vod- 

kás-poharát, nem mer hozzányúlni)
C sapos: H aladjunk, kérem. H alad

jon a sor.
V ízszerelő: Bezzeg a művész ú rra l 

türelm es volt. Az én proletár kezem 
nem reszkethet? Csak a művészek le
hetnek érzékenyek?

C sapos: Mi mindnyájan érzéke
nyek vagyunk. Tessék haladni.

V ízszerelő: Hogy fogjam meg a po
haram ? Kilötyög.

V. P iás: Nesze egy szalmaszál. Én 
azzal iszom. Mindig van nálam  szal
maszál. Ketté van repedve, ereszti a 
levegőt, de azért szívni lehet vele.

V ízszerelő: (nézi a repedezett, gya
nús kinézetű szalmaszálat) Ezt m ár 
használtad, ugye?

V. P iás: Persze, m ár egy éve ezzel 
szívom le a pia tetejét. Minden reggel. 
Ha másnapos vagyok.

V ízszerelő: Te m ár húsz éve m ás
napos vagy. (undorral forgatja kezében 
a szalmaszálat)

V I. P iás: Nálam  van egy benzin
slag. Ez steril. A benzin fertőtlenít.

V ízszerelő: De büdös. Benzinsza
ga.

V I. P iás: Büdös, de steril.Ezt hasz
nálom én is, m ert igényes vagyok. Itt 
van, próbálja ki,m a még a számba 
sem vettem.

V ízszerelő: Hadd lám: (átveszi a fél 
méter hosszú benzinslagot, óvatosan le
szív a pohárból néhány korty vodkát, 
majd felordít, szemrehányóan) Mind
já r t  hányok!

C sapos: I tt nem hányunk. Otthon 
kell hányni. Ez kultúrkörnyezet. Kö
zel a színház. E rre gondoljanak, ha 
hányni akarnak .

V I. P iás: (bátorítóan) T arts ki, 
csak addig ta r ts  ki, amíg leér a 
benzinespia a hasadba. O tt aztán  dol
gozik a gyomorban, helyrehozza a sav
állományt, aztán  m ár lehet rendesen 
rátölteni.

V ízszerelő: (nagyot fúj) Rendben. 
A slagot megveszem.Egy konyak.

VI. P iás : Két monopol.De csak a 
slag felét adom. Kettévágjuk.

V ízszerelő: Jó. (veszi az italát, eltá
vozik a söntéstől)

(Közben a Fiatal színész áll a sor vé
gén. Öreg színész odaszól neki.)

Ö reg  színész: (hangosan) Kolléga 
úr, hozzon nekem is egy konyakot. Ne 
álljak kétszer sorba.

F iatal színész: Rendben.
VII. Piás: (bejön a Nyári Kertbe, 

megáll a sor közepénél és drámai han
gon megszólal) Fiúk, engedjetek előre. 
Nem bírom kiállani a sort. Kell a pia.

Zenész: (ingerülten, az asztal mel
lől) Nekünk mind kell a pia. Mi itt 
nem cukorért, tojásért, kenyérért ál
lunk. Mi italt akarunk. És becsül
jük  meg egymás szomjúságát, ne to
lakodjunk. Én m ár hajnali 9-kor itt 
voltam, hogy sorelső legyek. Tessék 
a sort respektálni. Ez nálam  elv. Én 
mindig betartom  a sort.

V II. P iás: Szédülök. Forog velem a 
fejem. Könyörüljetek rajtam .

Zenész: M iért nem jö tt korábban? 
M iért nem kérte meg valam elyik ba
rátját, hogy tartson  helyet m agának 
a sorban? Rendnek kell lenni. Nem va
gyunk az erdőben. Civilizációban va
gyunk.

U tcasep rő n ő : Mit okoskodik, h a ll
ja? M agának m ár könnyű, ott van az 
orra előtt a vodka. Meg aztán  nem is 
áll m ár a sorba. De ez a. szerencsét
len m indjárt pípet kap.Én átadnám  
a helyem, de én há tu l vagyok, (dü
hösen) H át van szívetek? Nézzetek 
rá, emberek: m ár lila a szomjúság
tól. Kell a szervezetének a folyadék. 
(VII. Piáshoz) Menj előre, az én fele
lősségemre.

V II P iás : (előresiet, gyorsan rendel, 
lássák a sortársak, hogy ő  igyekszik) A  
szokásost, csak kétszer annyit. Újév 
van. Ünnep.

C sapos: Nesze, (eléjetől egy nagy po
hár monopolt)

V II. P iás: Isten fizesse meg a meg
értést. (fizet, elindul a poharával egy 
üres pléhasztalhoz. Leteszi a jeges fém
re, szeretettel nézi, majd iszik. Aztán  
elégedetten, megnyugodva bámul a 
zöldre festett kerítésre és az előtte ál
ló gondtalan órákra hetekre, talán hó
napokra gondol. A  “valahogy csak lesz” 
megnyugtató érzése tölti el, hiszen ed-
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dig is valahogy csak volt. Ez után is 
miért ne lehetne valahogy.)

{Közben a sor halad. A  Fiatal szí
nész megkapja a kért italokat, -  tálcá
ra teszi a poharakat, majd óvatosan az 
Óreg színész asztala felé indul. A z  asz
talnál leteszi a tálcát, arról a pohara
kat. Fiatal színész visszaviszi a tálcát. 
Visszajön, kézbe veszi a konyakos poha
rát.)

Ö reg színész: {megelőzi ifjú kolle
gáját a kötelező' újévi jókívánságban) 
Boldog új évet!

F iata l színész: Neked is. {koccinta
nak, isznak, csend)

F iata l színész: Ne haragudj, hogy 
megdicsérlek, de te nagyon bírod az 
italt. Le a kalappal.

Ö reg színész: Bírom az italt, m ert
nagy színész vagyok.

F ia ta l  színész: (zavartan) Ezt 
hogy érted?

Ö reg színész: Valamikor, if
júkorom ban sok jó szerepet já t
szottam. Tájoltunk, já r tu k  a fal
vakat, terjesztettük  a zenés 
darabokat, efféléket. És a nép 
szeretett m inket, de fó'leg engem 
szerettek a nézó'k, ezért előadás 
u tán  mindig m eghívtak inni a 
falu bölcsei. O tt sajátítottam  el 
az ivás technikáját. Igazság sze
rin t én m ár rég a Nép ivásza kel
lene legyek a Nép művésze he
lyett. Persze, Nép művésze sem 
vagyok.

F iata l színész: (kicsit zavar
ban) Bizonyára m ert m ár alig já t
szol.

Öreg színész: (elengedi a fia 
tal kolléga megjegyzését) Szeren
cséjük a kultúr-fónököknek, hogy 
sohasem adtam  a címekre. (rövid 
csend) Nem érdekeltek a k itünte
tések. A közönség szeretett. Ez ne
kem elég volt. Előadás u tán m in
dig fizetett nekem a közönség.

F iata l színész: (szünet után) 
Milyen furcsa ez a kocsma. Mint 
Gorkij Éjjeli menedékhelye. Egy ra 
kás lezüllött alak. Az ú t végén. Innen 
m ár nincs kiút, ugye?

Ö reg színész: {nem is figyel arra, 
amit Fiatal színész mond) Ki tudja?

F iata l színész: Mindegyik piás va
lamilyen tragédiát hordoz magában. 
Egy titkos tragédiát. Sorstragédiát. 
Valami nagy-nagy drám át, {körülnéz) 
Nem k izárt, hogy az Utcaseprő banyá
hoz valam ikor verseket írtak .

Ö reg színész: Ahogy költőinket 
ismerem, képesek voltak erre is. Né
hány deci u tán ... H ajnaltájt...

F iatal színész: H át nem ször
nyű? Én megfogadtam m ár többször

is, hogy nem fogok inni. Nem aka
rok idejutni, m int ezek. H íres színész 
akarok lenni. U tazni akarok. Élni 
akarok. Játszani akarok.

Ö reg színész: Addig is...
F iatal színész: Mi addig is?
Ö reg színész: Addig is hozz ne

kem még egy konyakot. És m agadnak 
is.Vendégem vagy. Igyunk a józanság
ra  és a jövőre. A te jövődre. Most menj, 
éppen senki sincs a söntésnél.

F iata l színész: {nem figyelt arra, 
am it az Óreg színész mondott) Jó ez 
a lökött állapot. Úgy értem , konyaklö
kött állapot. Elkábít és lehet álmodoz
ni. Még jobban lehet álmodozni. Sok
szöveges szerepekről, szerelmekről. 
Józanságról. Házaséletről. Gyerekek
ről. Folytatásról.

Ö reg színész: És eltelik az élet a 
semmivel. A konyaklökött semmivel.

F iata l színész: Mondtál valamit?

Ö reg színész: Semmit. Illetve -  
valóban, jó álmodozni. Mi amúgy is 
amolyan álomgyár álomszereplői va
gyunk. A hivatásunk is a rra  köte
lez, hogy álmodozzunk és álmodoztas- 
sunk. Ne ragadjunk le a valóságnál. 
De minek is ott leragadni, ha  terem t
hetünk  m agunknak egy csodálatos, 
képzelt világot.

F iata l színész: A szerepekre gon
dolsz, am ikor a képzelt világot emlí
ted?

Ö reg színész: A rra a szerepre gon
dolok, am it részegen megálmodunk 
önm agunknak és ta lán  éppen ezért 
sohasem játszhatjuk  azt el. A nagy 
Élet-szerepre gondolok, amelyet el sze

re ttünk  volna játszani. De ehhez gyá
vák voltunk. Vagy józanok.

F iata l színész: Operett-igazság. 
Meg se haragudj.

Ö reg színész: Operett-igazság, 
vagy életbölcsesség: egyre megy. 
Vénségemre rájöttem , hogy a színé
szek életét a művészi féligazságok 
teszik tönkre. M ert ak ara tlan u l is 
elhisszük, am it szerzői u tasításra , 
rendezői parancsra  kell mondanunk. 
{hirtelen elhallgat) Negyven, szín
padon töltött év u tán  több m int h á 
romszáz eljátszott szerep tanu lsága
ként, sikerek és bukások, százötven 
szerető asszony képm utató és őszin
te ölelése eredm ényeként felfedeztem 
egy nagy, megfellebbezhetetlen szí
nész-művész igazságot. Negyven év 
színpadon és kisebbségben és szoci
alizm usban és színészi-emberi kiszol
gálta to ttságban eltöltöltött művész
sors tanu lságakén t rádöbbentem ...

F iata l színész: Mire döbben
tél rá?

Ö reg színész: {elmosolyodik) 
A rra, kedvesem, hogy soha, sem
milyen körülm ények között nem 
érdemes decinként rendelni a 
pálinkát. Vagyis ha  konyakért 
mész újra, ne egy, hanem  két de
ci konyakot hozzál nekem .És m a
gadnak is. Egybetöltve, vizespo
hárba. M inek já rjá l kétszer?

F ia ta l színész: {rövid gondol
kodás után, mosolyogva) A te 
nagy, emberi és művészi igazsá
god értelm ében teh á t m agam 
nak  is két deci konyakot hozok. 
Vizespohárba. Egybetöltve. Mi
nek já rjak  kétszer?

Öreg színész: Úgy van, mi
nek járj kétszer?

(A Csapos közben kijött a sön- 
tésből és kitett egy ócska táblát: 
La m ulji ani! Boldog új évet!, a 
söntéshez lép, egy oda előre kiké
szített pohár itallal a Nyári Kert 
közepéig megy, ünnepélyesen meg
emeli azt.)

Csapos: Uraim, boldog új évet kívá
nok kedves m indannyiuknak, a tisz
telt vendégeknek.

Piások, függetlenül attól, hogy szö
veges vagy nem szöveges szereplői vol
tak a jelenetnek, felemelik poharukat 
és hasonló jókívánságot mormognak. 
A  Csapos egy hajtásra megissza 
italát, majd visszamegy a helyére. 
Csend, békesség, elégedettség légköre 
veszi körül a Nyári Kertet. Úgy tűnik, 
a bennlévők kivétel nélkül boldogok, 
gondtalanok. Erre az idillikus képre 
ereszkedik le halkan a

Függöny
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SZŐCS ISTVÁN

Női szerepek és férfi szereposztások?
Mottó:
Nincs kártékonyabb téveszme, mint 

az, amely az egész, rendkívül differ
enciált emberiségre egyetlen szociá
lis sablont akar intellektuálisan és 
csupán külsődlegesen, szervezetileg 
rákényszeríteni.

Ludwig von Polzer-Hoditz
(1869-1945)

A sablonos, jövőképek kiagyalására tö
rekvő, akár reformer, akár forradalmár 
utópiák éppen azért olyanok, amilyenek, 
mert a múltról is ugyanolyan agyonegy
szerűsített, sematikus, kezdetleges képet 
alakítottak ki, mint akár a -  jelenről, a 
mindenkoriról.

A XIX. század utolsó harmadában, a 
régi szép békeidőkben, három radikalis- 
ta „harc”-ideológia alakult ki, amelyek 
többé-kevésbé igazságtalanul, Darwin, 
Marx és Bachofen nevéhez fűződnek: fa
jok harca, osztályharc és a nemek harca. 
Az első kettőre (a fajok harcára, azaz a 
rasszizmusra és az osztályharcra, azaz a 
fundamentalista szocializmusra) ráment 
a XX. század. Az emberiség a felvilágo- 
sultság jegyében erkölcsileg és közerköl- 
csileg visszatolódott háromszáz évvel, a 
harmincéves háború korába. „A nemek 
harca”, első korszakában még a szocialis
ta és a rasszista mozgalmak keretében 
gyűjti az erőt, de végül önálló ideológiát, 
világnézetet alakít ki, és ráadásul nem
csak tudomány és áltudomány, nemcsak 
filozófia és bölcsködés, nemcsak tendenci
ózus művészet és álművészet kap helyet 
az eszköztárban, hanem a pornográfia is, 
ez utóbbi a legkezdetek óta, de különösen 
kifejlődve a film és a tévé táptalaján.

A kolozsvári Korunk folyóirat óvatos fi
lozófiai-ideológiai megközelítésben idei 3. 
számában kétes sugallatokat tartalm a
zó NŐI SZEREPEK főcímszó alatt igyek
szik helyzetképet adni a nőmozgalmak 
mai taktikáiról, illetve szellemiségéről, 
tudományos tájékozódási pontokat lehető
leg kerülve.

A lapszerkesztő az egyik „vezértanul
mány” alapeszméjét kiugratva, a lapszé
len összefoglalja a lényeget: Már az ókori 
görög filozófusok sokat tettek azért, hogy 
a nők biológiai determináltságával, más
ságával magyarázzák a felettük való ural
kodást.

Ezt a „már a régi görögök is” felkiáltá- 
sú vezérgondolatot érdemes lenne köze
lebbről felfejteni, mert úgy a lapszámból 
hiányzó humort meglehetősen vaskos mé
retekben pótolhatnánk. A humorizálás- 
sal azonban óvatosan ajánlatos bánnunk: 
ennek szemléltetésére hadd idézzek egy 
kis közleményt, amely a tavaly jelent meg 
a kolozsvári helyi lapban (Szabadság).

KONFERENCIA A NEMEK KÖZ
TI KÜLÖNBSÉGEKRŐL, EGYENLŐT
LENSÉGEKRŐL... „Barát Erzsébet, a Kö
zép-Európai Egyetem budapesti tanára 
előadásában kitért arra, hogy a rendszer

változást követően Magyarországon a szó
lásszabadságjogán a médiákban különbö
ző pejoratív jelentéseket tulajdonítottak 
a feminizmusnak, amit azzal igyekeznek 
hitelteleníteni, hogy ideológiának bélyeg
zik. ... Érvelni kell, nyilatkozta az előadó, 
hogy büntetőjogilag lehessen szabályoz
ni: mit lehet mondani és mit nem. Termé
szetesen ez nem jelenti a szólásszabadság 
tagadását.”...

Persze, hogy nem, régen köztudomá
sú, a szólásszabadság azt jelenti: arról le
het beszélni, amiről szabad! Viszont e ki
jelentéstől ugyancsak összezavarodhatna 
az olvasó, ha komolyan venné, hogy a fe
minizmust ideológiának minősíteni: gyű- 
löletbeszéd. Ugyanis e feminista szám 
főszerzői, amikor felelősségre vonják az 
ókor nagy filozófusait, ideológiai síkra 
szorítják vissza az egész problémakört!

Ezen az alapon azt kellene hinnünk, 
hogy kétezer év óta goromba részeges ala-

Incze Ferenc: Múzsa

kok nem azért verik a feleségüket, mert só- 
talan volt a kása, vagy mert a szomszéd
beli fiatalabb menyecske ringó járása 
feszültségekkel terhelte meg a légkört, ha
nem mert túl sokat olvasták Platón, Arisz
totelész, avagy Alexandriai Philon műveit.

Nagyon sokan gitároznak manapság, 
akik tulajdonképpen nem is tudnak gitá
rozni, de még jól meg is élnek belőle. És 
nagyon sokan „foglalkoznak filozófiával”, 
akik emiatt filozófusnak tartják magukat; 
mindenkinek van öt-hat ilyen ismerőse, s 
ez nem olyan, mint amikor sportújságírók 
olimpiai bajnokok társaságában fényképez- 
tetik le magukat, a mai filozóf-tudósítók a 
képen a mesterek elé állanak, vagy a na
gyok vállára tett kézzel feszítenek.

Na és, miért fáj az valakinek is, ha egy 
filosofo-sociologico-kultúrantropológiai 
arcélű folyóirat nőnapi hóvirágcsokor he
lyett a fallo-logokratikus görög klasszi
kusoknál keresi a nők hátrányos helyze

tének okait? (Ez a „fallo-logokratikus” 
köznyelven úgy adható vissza, hogy a fér
fiak „nemiszerves dumájukkal uralkod
nak” a nőkön, agyondumálják őket!)

Egyes szerzők úgy mennek el a humor 
forrásai mellett, hogy nem merítenek be
lőle: miközben állítják, hogy a görögökkel 
kezdődött meg a nők kirekesztése a szelle
mi életből, a nők intellektuá/is értékének 
kétségbe vonása, egyetlen szavuk sincs ar
ról, hogy ugyanezeknél a görögöknél a tu
domány, a szellem, a művészetek védőiste
ne nő: Pállasz Athéné. (Római megfelelője 
Minerva.) „Athéné találta fel a fuvolát, a 
kürtöt, az égetett agyagedényt, az ekét, 
a gereblyét, az ökör nyakába való igát, a 
zablát, a kocsit, a hajót. Ó tanította meg 
az emberiséget a számok tudományára” 
stb. (Graves) Nem humoros, hogy éppen 
feminista szerzők eltekintenek ilyen gö
rög előzményektől? S ha éppen kénytele
nek szóba hozni az ősistennőt, aki tulaj
donképpen maga a világ, akkor rögtön 
hozzáteszik: igen, de a férfiisten a világ 
fölött áll! (A vénkisasszony sziszegi egy 
mulatságon a barátnője fülébe: Szörnyű, 
hogy ezek a férfiak milyen szemérmet
lenek! Hogyhogy, kérdi a másik, hiszen 
mind illedelmesen fel vannak öltözve? 
— Igen, de a ruhájuk alatt mind meztele
nek! Akárcsak a görög filozófusok.)

Athéné nem a kivételezett hetéráknak 
jelképes alakja, akiket a jobb férfiak hó
dolattal körülrajonganak, miközben ott
hon a feleségüknek, kizárva a logokrácia 
köreiből, a lusta rabszolganők pofozgatá
sával kell beérnie.

Athéné Pállasz nem is magányosan él
vezi kitüntetett szerepét a kultúrából ki
zárt nőkkel szemben. Itt vannak példá
ul a múzsák, mind a kilencen. S nem 
meglepő-e, nemcsak a tánc vagy a komé
dia, de a tragédia, a líra, az ékesszólás, 
a történetírás, az elégia, a zene, de még 
a csillagászat ihletének ajándékozói is nő
alakok? Hogyan kerülhette ez el a poszt
modern feminista filozófok érdeklődését, 
dekonstrukció közben? (És hogy a gnoszti- 
kusok Sophiája, a középkor Madonna-kul
tusza és a tudós apácák, Aquilai Szent 
Teréztől Ráskay Leáig, most ne is említ- 
tessenek!)

A legrokonszenvesebb Női Szerepek, 
a költők és művészek múzsái Beatricé- 
től kezdve, a sok Laura, Lilla, Júlia, An
na, Gina, Léda, Flóra, Viola persze nem 
hozhatók fel érvül, mert beállíthatóak 
úgy, mint a férfiúi önzés, sőt kizsákmá
nyolás jelképei, mint a „kommunikációs 
marginalizálás”, sőt kirekesztés alatto
mos műfogásai.

***
Platón, egyáltalán a görög filozófia 

nagy forrása: Szókratész, a filozófus egy 
Xantippe nevű feleséggel bírt, aki köztu
domásúlag fölényes módon bánt a filozó
fussal, kedvenc szórakozása volt a filozó
fust négykézláb mászkáltatni, és a hátán 
lovagolni, Szókratész ezt igazi filozófus
ként tűrte, lehet, élvezte is... Vajon nem 
emiatt érzik úgy a feministák, hogy a gö
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rög-római filozófusok ennek a megtorlásá
ul alakították ki nőellenes bölcselmeiket? 
Mivel arról nincs adat, hogy Seneca nők 
hátán lovagolt volna.

***
Nem kevésbé humorosnak, sőt nevetsé

gesnek hat, hogy két évszázadnyi tombo
ló osztályharcos propaganda után sem jut 
megannyi nemi harcos szerző eszébe, hogy 
minden olyan társadalomban, ahol a nő
ket elnyomják, ott másokat is elnyomnak? 
Hogy egyáltalán az erőre (kratosz) épülő 
társadalmakban a logokrácia megvalósulá
saként az erősebb kutya ugat elve érvénye
sül? Minél gyengébb valaki, annál inkább 
elnyomják: a nő, nem mint nő nyomatik el 
-  hiszen éppen a legnőkirekesztőbb társa
dalmakban imádják mint szeretőt és dicső
ítik mint anyát! hanem mint gyengébbik 
fél! Szegények, képzetlenek, rossz szárma
zásúak társaságában.

Az kapitalista igazságtalanság, hogy 
egyenlő munkáért nem kapnak egyenlő 
bért -  de nem a „haladó” piacgazdálkodás 
törvényei hatnak itt? Ha nagyobb a mun
kaerő-kínálat, kevesebb bérért is dolgoz
nak? S ha magasabb lesz a kereslet a női 
munkaerő iránt, többet fizetnek nekik.

Ugyanakkor kíváncsivá lesz az ember, 
vajon ez az elv a filozófusoknál is érvénye
sül? Egy filozófia-professzornő mennyivel 
keres kevesebbet, mint férfi kollégája? És 
hogyan mérik például a filozófiai teljesít
ményt?

***
Ahol valami felesleges, ott mindig hi

ányzik valami szükséges. A „filozófiai 
megközelítés” egyik ártalma, hogy elvon
ja a figyelmet s az energiát az egzaktabb 
tudományos módszerű vizsgálatoktól. A té
nyeket és nem az előítélet-ellenes előítéle
teket véve kiindulási pontnak, aki valaha 
is szemügyre vett társadalmat a nemek kö
zötti viszony valósághű leírása céljából, an
nak feltűnt, hogy a felszín, a felületi for
mák mennyire különbözhetnek a mélyben 
végbemenő működésektől. Annak ellené
re, hogy fecseg a felszín és hallgat a mély.

Például a nemek közötti valódi esély
viszonyok sokszor nincsenek összhang
ban a társadalom látható szerkezetével, 
vagy akár a jogrenddel sem. Elég egy pél
dához folyamodnunk a múltból s egyhez 
a jelenből.

A spártaiság fogalma általában a ma
ximális férfiasság fogalmával vagy elkép
zelésével azonos az emberiség nagyobb ré
szének tudatában. A spártai férfi bátor, 
törvénytisztelő, kötelességtudó, szenve
dést, fáradságot egyaránt kitűnően tűr, 
nem hazudik, keveset beszél és mindenek- 
felett -  Hűséges! Az államhoz és a felesé
géhez egyaránt.

Ez a szigor, keménység -  azonban csak 
a spártai férfira vonatkozott; a nőkre egy
általán nem! Szóba sem jött. S bár két ki
rály is és öt főtanácsos vezette a spártai 
államot: a társadalom belső mozgását, 
kezdve a neveléstől, házasságtól, életvitel
től, a nők irányították, külső szervezési 
alakzatok nélkül is. Még ha csak rege is, 
jellemző, hogy Helénát, a spártai király
nét, azok után, hogy otthagyta férjét és 
gyermekeit s Trójába szökött, hazatérése 
s tízéves házasságtörése után úgy fogad
ják, mintha mi sem történt volna!

Az a világ azonban, amit Spártának 
nevezzünk, egy kegyetlen rabszolgatartó- 
katonai-kizsákmányoló társadalom felső 
szintje. A szabad spártai méltatlannak 
érezte a munkát, ő csak hadakozott, he- 
lóták, rabszolgák tartották el munkájuk
kal. A helóták és a „környékbeliek” férfi- 
ja-nője egyforma rabságban élte le életét. 
A spártai hölgyek „kényedelemben”, bőség
ben, megbecsülésben...

Az érzékeny, nemes lelkű spártai höl
gyek azokat a csecsemőket, akiket nem 
tartottak „életrevalónak”, ledobálták a 
Tajgetosz hegyéről. Szó sincs róla, hogy 
az csak a fogyatékos gyerekeket gyilkol
ták volna meg: nyilván már ők is tud
ták, hogy atlétikus típusú férfiak nem
csak katonának a legjobbak, hanem a 
nőkkel szemben is éppen az ilyen testal
katúnk a „legengedékenyebbek” a „cingá- 
rak” viszont (a cerebrospinalis alkatúak) 
kritikus, izgágább természetűek, a nők
kel szemben is arrogánsabbak. Spárta 
női a háttérből, mai fogalmak szerint fa
siszta faji politikával tenyésztették a „fér
fiideált”!

Minálunk nem nagyon szokták lobog
tatni a nőmozgalmiak azokat a statisz
tikákat, amelyek a fejlettebb civilizáci- 
ójú társadalmakban a szellemi, főleg a 
„humán szakok” területén feltüntetik a 
nemek szerinti megoszlást: ám statisz
tikák nélkül is szembetűnő, hogy a köz
oktatás mennyire elnőiesedett. Nem is
merem a mai adatokat, de emlékszem, 
harmincegynéhány évvel ezelőtt a buka
resti egyetem filológiai karán egyes sza
kokon száz az egyhez volt az arány, a nők 
javára! Hogy ez mennyire a koedukált ok
tatásnak köszönhető, arról sokat írtak és 
beszéltek, nincs is miért tölteni vele a he
lyet, csak azért említem, mert a serdü
lő korban gyorsabb ritmusban fejlődő lá
nyok hamarabb kialakuló céltudatosabb 
személyisége olyan légkört teremt, amely
ben bizonyos lélektani és szociológiai át
tételek miatt éppen olyan esélytelenek a 
fiúk „a verseny” bizonyos szakaszában, 
mint a nők lennének az atlétikai verseny
számokban, ha közösen indulnának a 
hosszabblábú férfiakkal...

A csattanó pedig az, hogy egyes nőmoz
galmiak ebben is a nők hátrányos helyzet
be kényszerítését látják: egyre több nő lép 
rangon aluli kapcsolatokba, szellemi és 
kulturális színvonalon aluliakba. A fran
cia parnasszista költészetről doktori érte
kezést író ifjú tudósnő az építőállványok 
között bujkál, hogy a kőmíveslegénynek ő 
udvarolhasson, aki már a tizedik osztály 
után felhagyott a „humán érdeklődéssel”, 
szóval, mondják, az ilyesmi is csak a férfi
ak önzését szolgálja, akik inkább elmen
nek trógernek, de nem vállalják, hogy 
logokráciában a nő egyenrangú legyen ve
lük! És miközben a nő a francia rendha
gyó igéket kénytelen magolni, a férfiak 
kommunikációs stílusát malteroslányok 
és takarítónők alakítják ki, a kulturált
ság így előbb-utóbb mindenütt leszáll ar
ra a nívóra, amit az átlag tévéjátékok pro
pagálnak...

Amikor az ideologizáló társadalmi akti
visták hamis kérdésfeltevésekkel hamis

irányba terelik a megoldáskeresőket, a 
nemek viszonya egyre súlyosabb válság
tüneteket mutat. Tagadhatatlan, hogy 
van férfiönzés is és van kvázi-előítélet, 
és volt is, mint ahogy van és volt női „ha- 
szonelvűség” is, és valamely társadalom
ban minél emancipáltabbak a nők, annál 
kisebb a népszaporulat, mintha az anya
ság nem volna rokonszenves női szerep, 
mintha éppen az akadályozná a női sze
mélyiség szabad kibontakozását.

Pedig milyen különös: a szellemi élet
ben, tudományban, művészetben, közös
ségi tevékenységben sikeres, eredményes 
nők között mintha több lenne a család
anya, mint a gyerektelen nő!

Amit a nemek közti viszonylatban elő
ítéletnek nevezzünk, az gyakran inkább 
csak utólagos magyarázkodásféle: valami
lyen már előbb kialakult viselkedésminta 
mentegetőzése. Sokszor meg lehet szocio
lógiai, néprajzi vagy kulturális indítékok
kal magyarázni, miért viszonyulnak a 
nemek egymáshoz annyira különbözőkép
pen földrészekként vagy kistájakként, né
pek vagy népcsoportok szerint, hogy mi
ért türelmesebb például a skót férfi a nők 
iránt, mint az angolszász, miért nyersebb 
a székely férj, mint a csángó vagy a me
zőségi, sokszor viszont nem! A különbö
zőségek okának keresésében egyesek haj
lamosak akár kozmikus vagy misztikus 
magyarázatokhoz is folyamodni. De min
den szembetűnő jelenség alól is van kivé
tel, léteznek ellenpéldák is, és nemcsak 
egymásmellettiségben, hanem egymás- 
utániságban is.

A történelem mindegyre megismétli ön
magát -  és mindegyre megtagadja önma
gát...

***
A feministák és antifeministák egy

aránt elkövetik azt a hibát, hogy a kér
désnek csak a hatalmi aspektusait nézik, 
vagy legalábbis csak a presztízs oldaláról 
értékelik a helyzeteket. Pedig a nő-férfi 
viszonynak vannak egészen más oldalai 
is: például a romantikus! És a lírai. En
nek az ignorálása ugyanolyan süketség, 
mintha a racionális vonatkozásokat ha
nyagolnák el.

Az sem jelentéktelen mozzanat, hogy 
az összes élőfajokkal szemben az ember
nél a nő képviseli a szépség teremtés
eszményét, a férfi csak az erőt. Legalább
is így volt a XX. század elejéig, amíg az 
esztétikában előnyt nem szerzett „a torz 
alak s a kétes rémület!”

Ám ne kacérkodjunk a végén mi sem 
filozófiai (vagy „filozofikus”) nézőpontok
kal.

Jegyzet.
Az említett Korunk lapszámból elsősorban 

Hübel Szilvia (A másik és a másság a femi
nista diskurzusban), Zamfir Korinna (A ve
szélyesen gyenge nő) és B. M. Mulwaney 
(Nemi különbségek a kommunikációban) in
gerelnek ellentmondásra. Más írások (pl. A. 
Codoban: A Nyugat nőiesedése, Ferenczi Eni
kő: A nemek közti különbségek...) együttgon
dolkodásra késztetnek. Sajátságos, hogy a 
bibliográfiákban olyan alapvető művekre, 
mint Bachofen: Anyajog vagy D’Amfreville: 
Le naufrage des sexes, sohasem esik hivat
kozás!?
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HORVÁRTH ELŐD BENJÁMIN
K o lo z s v á r i
néma f i lm e s a b la k o k
A hős, ha van, az úgy vedel mint rőt orrú iszákos 

megjárja szép sorjában bűz és tenger útjait 
de feszt kis őszi sanzsanokra fújja rá a pátoszt 

itt felettébb gyorsan peregne most a kép s a hit 
beszúrogatja ő ha rá adódik alkalom 

megágált, bús keménykötésű ornamentikáit 
egy ujj, egy könyv egy láb, minek ha kell behódolog 

meg néhány fürdőben lefüggő cédulája felnyit

Ösvényeket s a ház üres szobáin átmasíroz 
ki farkas lesz, ki juh, legyen, ki terrorista, stimmt 

ki Jeromos, ki házaló, ki Bosch-kedélyű orvos 
eligazodva így legyúrja kávéházait 
a torkokon, citadellák meg fényhomlokzatok 

hát egyesek nem látnak látva szédítőnek semmit 
morogja presziőzen öltönyébe itt meg ott 

morogja míg lehet, de hogyha nem lehetne, úgy is

A hős, ha bír e versnek hőse lenni, rőt iszákos 
a lepedőn a füst s a folt az egyre menne itt 

de tán ideje már komolyba kenni át a dolgot 
amint az ordasunk, ha mélyre nyújtja karmait 
mindegy, hogy mit, csak szüntelen kaparja rá a koszt 

kikezd s bekezd az ódon óra jambusokba fogni 
de nem megy, támolyog ma minden hős és mellékfos 

mi is a tárgy, mi is a tárgy, az aragáz, maníros anziksz

A tél aduzza át magát a suttogás szobákon 
a konyha csempéin belép a képzelet megint 

a téma enyhe tréma, délelőtti findzsa-otthon 
és túltesz amin túl tehet e tompa fényű hit 
hunyorgunk dús cigányszemekkel implicit-fokon 

a titkok, mondja hősünk s ezt meg azt meg elmeséli 
közbe cikáznak zsírdús hattyúk barna zacc-tavon 

s belémosoly’g a mennybe más talány, zenész s a verkli

Ül cola, bor, szép rendben összefér a szobasarkon 
kusza szél a szőnyegen mind pánsípok, kocsik 

hangját behozza épp, hogy aztán odaát lopózzon 
a nappaliba dafke átcsúszik majd föltekint 
a lámpák, csöndkirályok, új affér és tárlatok 

a telefonba röpke hang beszól, áléit, de földi 
ó, édesem, te geci, megcsaltál megint amott 

s e nyűtt tirádát bíró hős csak bámul morcosán, ki

Itt macskakő volt, színes karimák és olvadások 
egy akt, egy csendélet szele susog s a hermetik’

H o r v á th  E lő d  B e n já m in : 1988-ban született Maros- 
vásárhelyen. A kolozsvári Apáczai Csere János líceum 
diákja.

a frissen meszelt fal mentén belép az intermezzo 
bedugnak egy csodát ha ő, a Fej megengedi 
a kolozsvári némafilmek, karcsú hajlatok 

a reggelik, a kávé, jazz s a véredények, fáslik 
dobog a szív s ha adva, felnyit minden ablakot 

egy énekes, vagy bolha, bárki csöppnyi más, leinti

T él é s  s z a r k o f á g
A szürke ég ma roppant szarkofág 
és benne sírnak minden télbabák 
az éjkereszt és talmi lágy szemek 
a kozmosz minden színben hentereg 
az ég a tél a csöppnyi transzilván 
a görbe lég ma roppant szarkofág 
kohold is ér kohold is éjre tér 
a szürke égbe benne zúgsz vezér!

A szürke ég ma roppant sarki tánc 
csak farkasok lopják ma még a szánt 
de célba ér de zászlaján tapad 
ha ég fehérbe nyúlva bennragad 
s az éji bor ma rozsdás fájlalás 
piszokba varrva dús fehér faág 
ki vagy te zöld kohold te durranó 
a színpadon recsegsz mint jéghajó.

Ki útra tör mint csúszó szarkofág 
ha benne sírna minden változás 
lehet kohold lehet kis esti vén 
ki újkeresztet éjbabát mesél 
a kozmosz minden tánca éjbe vág 
s a szürkeség egy roppant szarkofág 
ha sejlik át a vers az ablakon 
hogy célba érjen újra átadom.

L e a r  k i r á l y
Kezem időz lágyan e fénnyel, a nap 
kendőt, szagos’t, tereget épp bús szemem 
mezejére, reklámnak maradok csak, 
álnév, ál a király is, nagy álérdem.

Ki vagyok én? Tél, tavasz, ősz, meg a nyár 
tépik ruhám, valami új trónfosás 
ez a tánc, ha ismerném gonosz útjuk!
Nincs már szent regulám, hogy fejünk hajtsuk.
Vegyen ön, elmés nyomor-ördög a por 
meg füst közé, be ma magához, helyes.
Node nincs a Megváltó eme placcon, 
a lelkem gumin úszik, ha nem verdes.

A hazug ember hamarább utolér.
Itt csak bolond van, aki őrködne még, 
s ez a pár nemes, kin szétfut a csöndje, 
fellégzés, bele trappolgat a forte.
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MERÉNYI KRISZTIÁN 
A pontyóhalfaj 
kihalása
Almomban Pontyó barátom hallá vál

tozik. Ábrázata megduzzad, párnás szája 
csücsöri lesz, feje deformálódik.

Másnap tanácstalanul bámulom. Miu
tán a zsúfolt talponállóban végzünk ebé
dünkkel, megkérdem tó'le:

-  Nem kajáltál volna inkább kukori
cát?

-  Menj a hülyeségeddel! Mi ez a barom
ság?

-  Álmomban hallá változtál és felet
tébb idióta mosollyal úszkáltál egy trópu
si tóban.

-  Szerinted én hal vagyok?
Úgy kérdi, mint aki retteg a választól.
-  Néha olyan vagy, mint aki tényleg ha- 

lasodik.
Pontyó összeráncolja homlokát.
-  Érdekes, ezt mások is pedzegették a 

koleszban.

Reggel telefoncsengetés ébreszt. 
Pontyó zokog a telefonkagylóba:

-  Nem hittem az ok nélküli átválto
zásban. A franc essen bele! Épp a vizs
gák eló'tt! De mitó'l? Mi a fészkes fenétől? 
Alárendelem magam. Beérem annyival, 
amennyi jár. Lemondok terveimről. Egy 
langyos tavacskában szeretnék élni to
vább.

Meggyőz, nem kételkedem őszinteségé
ben. Napról-napra igénytelenebb. Bevall
ja, hogy nem bírja sokáig. Könyörög, hogy

rém találomra a hulladékgyűjtőbe dobja. 
„Csupán a helyet foglalta.” A kloákaként 
funkcionáló bélnyúlványt, a gyomor egy 
részét, a szívet és néhány létfontossá
gú, leegyszerűsített belső szervet a fej
be műtjük. Az agymaradványt visszaope
ráljuk. A csücsöri szájat még csücsöribbé 
nyújtjuk. így könnyen szippanthatja fel 
az iszapban hemzsegő férgeket és csigá
kat. „Az anyagcserével nem lehet gond.” 
Az összeillesztett fejre tőponty-uszonyo- 
kat varrunk. Hisszük, hogy a testidegen 
mell, farok, és hátúszó megfelelően fogja 
mozgatni a duzzadt fejet. Az ér és idegse
bészeti műveletek a legkomplikáltabbak.

A testet hűtőkamrába fektetjük. Az át
alakított Pontyó egy benedvesített sziva
cson szendereg. Sokszorosítjuk, majd a 
létrehozott hasonmásokat vizsgálgatjuk. 
Testvérem unottan:

-  Valamit elszúrtam, a többiek mérete 
eltér a szabványtól.

A pontyómásokat a furgon egyik hor
dójába öntjük. A bugyborékoló fejhalak 
a fenékre süllyednek. Barátomat vizes 
rongyba csavarjuk. Kocsiba pattanunk. 
Óvatosan haladunk, nehogy összekoc
canjanak. Súlyuk az egykilóstól (ilyen 
Pontyó) nyolckilósig terjed. A napfényes, 
elhagyott tavat néhol sűrű nádas borít
ja. Körös-körül zöld, vadvirágok, öblök. 
Ideális élettér. A példányokat a vízbe zú
dítjuk. A hangszálak megmaradtak, re
ménykedünk, hogy talán némelyik tud 
beszélni.

Bátyám ismét felmordul:
-  Bocs, de a kopoltyúval nem volt türel

mem szarakodni. Tüdővel lélegeznek. Ha 
nem jönnek fel hamarosan, akkor kipur
cantak. Kalkulációink szerint maximum 
öt percig bírják oxigén nélkül. Felszínre

segítsek. Óriásikat tátog; légszomj gyöt- 
ri. Tőmondatokat böffent öblösödő hang
ján. Szavait alig érteni.

Pontyót másnap vidékre szállítom bá
tyám nyaralójába. Nem árulom el terve
met, a közelgő tortúra elriasztaná.

Testvérem borral kínál minket. Bará
tom mohón hörpinti fel. Az italba kevert 
altatótól hamarosan álomba merül. Beci
peljük a műtőhelyiségbe.

Leválasztjuk a fejet a testről. Az asz
talra pakolt agy nagyobb részét testvé-

M erényi K risztián: 1970-ben szü
letett Karcagon, jelenleg Budapesten 
él. Legutóbbi kötete: Táncoló szobor 
(versek, 2004).

emelkedik az első. Kábultan slukkol a 
levegőből, majd alámerül. Sorban érkez
nek. Engem csupán a farkuszonyánál pi
ros masnival megjelölt barátom érdekel. 
Remélem butulásának mértéke nem lesz 
nagyobb az eltávolított agy arányánál. 
Nagy sokára felbukkan Pontyó. Álmosan 
harap a levegőbe. Zavartan köröz a felszí
nen, sumákul leplezi, hogy felismert. Elé
gedettnek tűnik, magatartása rideg. Ez 
inkább afféle durcás közöny, mintsem az 
elhülyülés jele. Akárhogy hangsúlyozom 
a szavakat, ügyet sem vet rám. Végül egy 
felém irányzott bugyuta mosollyal társai 
közé merül.

Elcsendesedik a víz. A környékre sö
tétség szakad. A felszínre emelkedő ál

matag fejhalak apró körökben úszkál
nak, melluszonyukat lebegtetik, háttal 
a víz színére fordulnak. Becsukódik sze
mük, csücsöri harmonikaszájuk kinyílik. 
Alvás közben sem merülnek el, vagy bil
lennek oldalra. Puha bölcsőként ringatja 
őket az éj sötét víz.

Hajnalban kikocsikázom a tóhoz. A 
még alvó példányok távolabb sodródtak 
egymástól. A többiek bizonyára a fenéken 
kotorásznak zsenge táplálék után. Az 
életrevalóbbak a nádrostok közé, a csen
desebb öblökbe, vagy a vízbe nyúló fák 
ágaihoz fészkelték magukat.

Pontyó az egyik legfrekventáltabb öböl 
tavirózsái között lapul. Közelembe csa
lom kedvence, Batári Gábor versével; na
gyot csobbant a katarzis-élménytől. Sze
mét úgy mereszti, mint egy vadidegenre. 
Kevés értelmet fedezek fel tekintetében. 
Melluszonyait alig mozgatja, helyben le
beg. Mintha csak azt kérdezné: „Mi jogon 
mersz engem, a tó urát megzavarni?” Fe
lé nyújtom megmaradt csokoládémat. Ne
mes pózt erőltet magára.

— Fenébe is! Ne nézz már ostobának! 
Tudom, hogy kéred! Vedd el!

Darabig még játssza a durcás arisz
tokratát, de az olvadozó csokoládé láttán 
nem bír magával, összes idegszálával az 
édességre összpontosít. Ritmustalanul 
pislog.

-  Több nádast! Ide a csokit, te szemét!
Csupán felületes problémák foglalkoz

tatják. A csokoládét odadobom neki.
Másnap, ahogy a fűre telepedek, így fo

gad:
-  Hol a csoki, te szemét? Csoki kell! 

Francos férgek és csigák, félévet nem 
vizsgáztam. Se zene, se mozi. Anyu biz
tos keres.

Hétvégén horgászni kezdek rájuk. Leg
alább szórakoztassanak, ha már ennyi 
energiát öltem beléjük.

Fogok egy négykilósat kukaccal. 
Amint kiakasztom szájából a horgot, 
áradni kezd belőle a szó; megállás nélkül 
verseket szaval. Amulva nézem a füvön 
vergődő, vérző egyedet. Benne öröklődött 
Pontyó lírai vénája. A meghatottságtól 
visszaengedem.

Nem válik be a kukorica és a kenyér
bél, tejcsokoládét tűzök a horogra. Nemso
kára egy valamivel apróbbat fogok, ám az 
aljas, a horog kiszabadításakor az ujjam- 
ba harap. „Ez még arra sem méltó, hogy 
felfaljam!” Visszavágom a tóba. Akkorát 
csattan, mintha palacsintasütővel sújta
nék a víztükörre. Alighogy elmerül, kiug
rik a tóból, fintorgó pofácskájából iszapos 
latyakot spriccel a képembe. Levegővétel 
után terebélyes karikákat rajzol a felszín
re. Bekötözöm kezemet és folytatom a pe- 
cázást.

A következő áldozat lefelel 
amerikanisztikából. Kiválóan teljesít, út
jára engedem. Fogok még négyet, de nem 
visz rá a lélek, hogy eltegyem őket, mind
egyikben van valami pontyós.

Pontyó fején tavirózsával jelenik meg.
— Hoztál csokit, te szemét?

> > > »  folytatás a 10. oldalon
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Odaadom a szokásos fejadagját, így leg

alább tisztességesen végiglebegi mondan
dómat.

Hétvégére hazautazom. Este telefon
csörgés.

-  Halló, ki az?
-  Szervusz, Gabi néni vagyok. Tudsz 

valamit a fiamról? Állítólag veled látták 
utoljára.

-  Nem hinném... na jó, minek tagad
jam, egyszerűbb, ha tisztázzuk. Gondo
lom maguknak is feltűnt, hogy, az utóbbi 
időkben mennyit változott.

-  Hogy mit csinált?
-  Hát... a szája kicsücsörödött, az arca 

párnásabb, szeme vizenyűsebb.
-  Miféle badarságot hordasz össze? A 

fiam olyan, mint bármelyik fiatal. Áruld 
el hol van!

-  Fejhallá műtöttük. Nem bírta elvisel
ni az emberi létet, fulladt, értelmetlen
ségeket zagyvái. Összehoztuk az álmát, 
hallá tettük. Testét hibernáltuk... De ké
rem, ne zaklassa! Retteg öntol!

-  Uramisten! Hogy tehettetek ilyet? 
Ehhez nincs jogotok!

Elsírja magát. Azzal nyugtatom, hogy 
amennyiben fia a szárazon marad, elpusz
tul. Nem figyel rám, leteszem a kagylót.

Sorra érkeznek a telefonhívások. Hol 
Pontyó barátai, hol a rokonok zaklatnak.

Másnap reggel az anya ismét ostromol:
-  Ti vagdaltátok szét, tessék rendbe 

tenni! Kérjetek bármit, kivéve pénzt, 
mert erre nincs, de egy vasárnapi ebé
det ötötökre is megfőzök, csak egyez
zünk meg végre! Legalább a testet adjá
tok vissza.

Az idegkimerültség hatására az anya 
hangnemet vált:

-  Figyelj te szaros! Dutyiban végzed, 
ha nem értesz a szóból!!!

Barátom tartja azt a jó ötvenes intelli
genciaszintet, nem okosodik, nem butul.

Cudarul beborul; frontok vonulnak át 
felettünk. Vadul dühöng az északi szél
vihar. Nádszálak szakadnak ki az iszap
ból, fűzfaágak csapkodnak ostorként. Áz 
anyavízbó'l kiemelkedő víztaréj néhol egy
bekel a levegővel.

A fejhalak ábrázatán félelem, bizonyta
lanság, és a szokásosnál is ostobább kife
jezés. Pontyó sem fest különbül a többiek
nél. Igyekszem szóra bírni. Csak pislog, 
mintha azt gondolná: „Nem ártana mene
külni, Isten tudja, mi készül lesújtani az 
égből.”

Pontyóék a partvonalhoz lapulnak. Né- 
hányan a nádcsonkoknál és a növényzet 
között találnak menedéket. Egyikük a tó 
közepén lubickol. A vígan ficánkoló fejhal 
nem a bátorságot örökölte, hanem azt az 
emberi tapasztalatot, miszerint a termé
szet kisebbfajta viszontagságaitól szük
ségtelen rettegni.

Kihúzok egyet a partközeiben billegők 
közül, beszélek hozzá, de az csak össze
függéstelenül sorolja a szavakat.

Az óvatosan kiemelt Pontyó a közép
ső ujjamba harap, szeme bekancsalodik, 
görcsösen remeg, mintha elbutulásának 
súlyosságával azonosulna. Végtagok hí

ján, pánikba esve kívánja megértetni ve
lem tehetetlen lázadását. Visszahullik a 
vízbe.

Fejhalak emelkednek a víz színére, 
majd újabb példányok lökődnek fel élet
telenül. A kóros butulás végezhetett ve
lük. Vagy talán a szívük lázadhatott fel: 
nem pumpáljuk tovább a vért az ostoba 
agyba.

Pontyó bújócskát, majd fogócskát já t
szik; eltűnik a kövek között, leúszik a 
mélybe, visszaevickél, mielőtt elkaphat
nám, tovasiklik kezem közül. A sodródó 
tetemek között sem unja meg az incselke- 
dést.

— Ugye, hoztál csokit, te szemét?
Átfagyott kezemmel a nadrágzsebem

ben kotorászom. Úgy startol az édes
ségre, akár az ülepen szúrt pávián. Mo
hóságának csapdájába esik. Elkapom. 
Igyekszik ismét úgy fickándozni, hogy 
megharaphasson.

A házhoz vezető úton fél métereket ug
rál az autó.

Barátomat négy óra alatt emberré műt
jük. A száj csücsöri, szeme halványvize
nyős. A frissen olvadozó test összerogy a 
teher alatt. Izotópikusan ingereljük, hogy 
elbírja saját súlyát. Bátyám ismét:

-  Bocs, megint elcsesztem valamit, de 
szarni és zabálni azért fog tudni. Kama- 
tyolni tutira nem.

Barátom csakugyan olyan bamba lett, 
mint egy széttaposott túrós rétes.

Pontyó édesanyja az ajtó előtt várt 
ránk. Ányai ösztöne súghatta neki, hogy 
hamarosan megérkezik a fia. Átkarolja 
gyermekét, és a tévé előtti fotelbe ülteti.

Naponta telefonálok. Az anya optimis
tán:

-  Sokkal jobb a színe, igaz még nem 
eszi, amit régen.

-  Beszél?
-  Nem, de csak idő kérdése...
Évfolyamtársai és tanárai is benéznek

hozzá, de nem maradnak sokáig. Én is el
látogatok Pontyóhoz. Ugyanabban a fotel
ban gubbaszt, lassan, sípolva veszi a leve
gőt.

Édesanyja csészével kezében érkezik 
a konyhából. Tartalmát kevergeti, majd 
így szól:

-  Tudod, hogy a jövő héten lesz a szüle
tésnapja? Szép nagyfiú, bizony ám.

Gyermekét simogatja és elkezdi az ete
tést.

— Ez az egy, amit hajlandó enni. 
Mennyit kísérletezgettem, amíg végre... 
Sokat fogyott, most pótoljuk a kilókat.

Megcsörren a telefon. Az asztalra tett 
csészében különféle fajtájú férgek nyü
zsögnek.

A sin tér  
kutyái
A három emelet magas épületmonst

rum évek óta szomorúja a környéket. An
nak idején senki sem tudta kiharcolni, 
hogy távolabb építsék. A falusiak életét 
megkeseríti az orrfacsaró dögszag.

Dolgozik a telepen egy nyakigláb, har
minc körüli sintér, aki így nyilatkozott a 
falurádiónak:

,,Má’ rég le kellett vóna rombóni ezt a 
lepratanyát. Ahogy tanálok valami job
bat, úgy itten hagyom eztet, mint kecs
kebéka a cakó járta  mocsarast. Nézzenek 
csak széjjelfelé, omladozik az egész. Cso
da, hogy nem szakad ránk a födém. Eb
ből kéne témát csinálni, és nem azokból a 
rosszul tojó tyúkokból.

A bérre nincsen panasz, csak má’ vég
telenül rühellem ezeknek a szerencsétle
neknek a lemészárolását. Olykó’ ötöt-ha- 
tot gyilkolászok le egy műszakba’.

Be csúnya kulimunka ez! A mellső lá
buknál húzom a vesztőhelyre őket. Hála 
a Magasságosnak, azé’ ide is betört a mo
dernizáció, ezekkel az új elektromos vaca
kokkal könnyebb halatni őket, nincsen 
annyi vér, és nem nyivákónak úgy.

Figyeljék ottan azt az üvegszemű por
tást, ő tudja csak igazából, hogy milyen 
itten, belekóstót a létező összes mocskos 
melóba. Neki is az a véleménye, hogy en
nél nyomorúságosabb tán a fődön nincs.

Se asszony, se gyerek, csak az imádott 
pincsim, a Zsemlye, és a bús szobaőrzőm, 
a Rozsdás, akit tavaly hoztak a telepre. 
Lenyűgözött az ereje, alig bírtuk lefogni. 
Élve hazavinni úccse tudtam vóna, mer’ 
sokat zabái, meg aztán összeugrálta vóna 
a szobát. A zsémbeskedő szomszédok mi
att se nagyon lehetett. Nem akartam a 
telep égetőjének adni, kitömettem Gyu
la mesterrel. A bőr alá tett puha anyag
gal az ó lábak kéccer vastagabbá lettek 
csinyáva. Ha benyomom, mintha az igazi 
izmát markónám. Mostan a szekrényem 
tetején vicsorog. Zsemlye jelez, ő meg en- 
gemet véd a rablóktól.”

A férfi arról is beszámolt, hogy amikor 
nem bír aludni, átmegy a nappaliban őr
ködő Rozsdáshoz, és hajnalig gyönyör
ködik benne. A minap izzókat szerelt a 
szájpadlásába és a szemüregbe. A sötét
ben átviláglik a fogsor és a műszempár. 
Bundáját naponta keféli. Olykor leeme
li a szekrényről, pórázt tesz rá, és több
ször áthuzigálja a szoba egyik feléből a 
másikba.

Miután hazamegy, virágot szed a kert
ben, majd fekete öltönyt vesz magára. 
Csokorral kezében elindul otthonról.

„Biztos mindenki szívtelennek tart a 
faluba’. Még azokon a faramuci tudósító
kon is láccott, hogy lenéznek, akkó’ mos-
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tan mi a fenének iparkodnék virággal a 
kisállat-temetőbe? Igen, oda, és nem saj
nálok rája idó't.

Egyedű’ én látogatom a sírt; a drága 
kegyhelyet, ahol Rozsdás kutyám szervei 
nyugszanak.”

Brigádélet
Valahogy csak átrugdaltak a szakmun

kásvizsgán. Néhány nap pihenő, aztán in
dulás.

Még le sem esett seggemről a szakisko
la tojáshéja, máris a brigádban. Gyors po
favizit, közömbös, fásult arcok. Ok lenné
nek a brigádcsaládom.

Kapásból kineveztek italhordónak; 
kitűnő' söröscsicska lettem. Reggelente 
szesszel kellett eló'állnom. A félizmos, vad
nyugati hó's-forma Bandi bá’, aki szigora 
ellenére igen jó fazon volt, mondta is:

-  Jól van gyerek! Töltsed azt a 
miafenét, új belépő' vagy! Állsz, mint a fü
leden szamár. Igyál te is!

A Közgazdasági Egyetem udvarát bur
koltuk. Béla bá’, a szűkszavú, köpcös bri- 
gádvezeto felém vakkantott:

-  Szilárd, vagy mi a franc vagy! Hoz
zad gyorsan a fájront-kulcsot!

Elég volt felém fordulnia, hogy rögtön 
haptákba vágjam magam. Lógó nyelv
vel loholtam teljesíteni első munkana
pom utolsó küldetését. Ám Béla bá’ nem 
tájékoztatott a fájront-kulcs hollétéről. 
Asztalos- és villanyszerelő-brigádok em
bereibe ütköztem. Még a szakadt segéd
munkások sem válaszoltak kérdésemre,

-  Jaj, Béla, ne is mondd. Anyám és én 
se szeretem a rossz idó't.

Ráadásul, hidd el, hogy a gyümölcs is 
jobban érik a jó időbe’, na és, ugye a szép 
gyümölcs jobb, mint a rohadt, nem igaz?

-  Hát, hogyne lenne jobb... jobb, jobb, 
az biztos. Sokkal jobban szeretem az íz
letes gyümölcsöket, mint az ütődött, 
fonnyadtat.

*

Az öltöző padján kosztoltunk. Béla bá’, 
Bandi bá’, Kiss bácsi általában házikol
bászt, szalonnát és hagymát falatozott ke
nyérrel. Egyszerre rágtak. Szájpadlásuk, 
protézisük, nyáluk olyan zajt csapott, 
mintha valahol a közelben fapapucsban 
szaladgáltak volna. Béla bá’, mint rang
idős, a többieket okította életbölcsességre 
vagy a magyar nyelv helyes használatá
ra. Amikor Bandi bá’ azt mondta: „avé
gett” ő kijavította:

-  Ne így mondjad, Bandim! 
Azvégettnek kell! Sokkal szebb! Leg
alább felnéznek rád, és látják, hogy nem 
akármilyen családban nevelkedtél. Attól 
nem fognak nagyvonalúnak nézni, hogy 
jól beszélsz!

*

Ellenőrzéseknél még Béla bá’ is meg
lapult. Toderó, Gazdig és Dudás elvtárs, 
mint valami háromfejű sárkány, egyszer
re jelentek meg. Visszafogott fölényesség
gel mértek végig bennünket, főként ru
házatunkat és aznapi produktumunkat 
ellenőrizték. Bármekkora hibát vagy hiá

értetlenül rázták a fejüket. Végül egy ru
tinosnak látszó, harcsabajuszú melóstól 
kértem segítséget.

-  Elnézést! Nem tudja, merre van a 
fájront-kulcs?

-  Ezt jól beszoptad gyerek! Mondjad 
meg a főnöködnek, hogy keresse meg ő!

El akartam kerülni a letolást, de 
vissza kellett mennem.

Akkor is megszívtam, amikor Kiss bá
csi húsz percen keresztül a körvinklit ke
restette velem. Azután a szerszámosládát 
fel túrnom a nikkelezett szemmértékért. 
A többiek a hátamat veregették.

„Te se leszel már hülyébb!”.
Gyakran beszélgettek el egymással, 

ilyesformán, és minden gyes mondat 
után hosszan elgondolkodtak.

-  Bandim, holnap jó idő lesz, és tu
dod, én jobban szeretem a jó idó't, mint a 
rosszat!

nyosságot tapasztaltak, pókerarccal vizs
gálódtak tovább. A legsúlyosabb vétség 
a határidő túllépése volt. Az elvtársakat 
nem érdekelték a kifogások, még az sem, 
ha önhibánkon kívül késett az anyag. 
Béla bá’ vezényletével általában jól telje
sítettünk. Büszkék lehettünk volna, mi
vel az Országház kupolájának restaurálá
sa után, jóval a határidő előtt felújítottuk 
az északi kőtornyot, és ráadásként rend
be tettük a Szent István Bazilika romos, 
északi homlokzatát.

Volt hogy hetekig fugáztunk, romta- 
lanítottunk, sitteltünk, tömbkövet he
lyeztünk, störcöltünk vagy stokkoltunk. 
Nekem, főcsicskásnak, fürgén kellett 
anyagot kevernem, méghozzá jósra, nem 
szilárdulhatott meg. Kiss bácsi, akár na
pi húszszor is elkántálta:

-  Sose légy hanyag, mert megköt az 
anyag!

Kötött is, amikor több gyorsító került 
bele. Ilyenkor Béla bá’:

-  Megbaszlak gyerek! Hol van ez a jós
tól? Ki lehet baszni a picsába! Legköze
lebb a fejedre öntöm!

Vagy a határidős munkáknál, így biz
tatta a brigádot:

-  Húzzatok bele! A soknál is több épp 
elég! Ezt ne felejtsétek!

*

Egy téli hajnalon álmosan húzom ma
gamra kezeslábasomat, mire Kiss bácsi:

-  Gyerek! Áztat hallottam, hogy a pá
pa nem akar háborút, sem pedig békét.

Értetlenül bámultam rá. Sejtettem, 
hogy átverés.

-  Na mit szólsz? Mongy má’ valamit! 
Hát háborút se nem akar, se nem békét 
se.

Hümmögöm:
-  Van ez így...
Vállamat rázza.
-  Gyerek, kérdezzél rá!
-  Akkor mit akar?
Megkönnyebbült. Huncut szeme csil

logtak.
-  Hát azt, hogy nyaljad ki a seggit!
Mint horrorfilmben a zombik, lassan

közeledtek a röhögéstől fuldokló kollé
gák. Egyikük a vállamat paskolta, másik 
kettő a hajamat simogatta. Már előre hal
lottam: „Ézt jól beszívtad gyerek!” Azon 
morfondíroztak, hogy végtére is nem ak
kora szégyen, hisz fiatal vagyok, és még 
nincs meg a magamhoz való eszem. Leg
alább tíz napig emlegették az ominózus 
esetet. Ez jóval azután történt, hogy Kiss 
bácsit elhagyta a felesége valami kukacfe
jű irodista miatt. Ekkor magyarázta el ne
kem Kiss bácsi, hogy miért fontos a becsü
let, és, hogy az embereknek a legnagyobb 
szarban is segíteni kell egymásnak.

*

Ebédszünetben a zárkózott Béla bá’ 
úgy megnyílt, mint még soha. Lelkesedé
sének forrása az előző este látott Arnold 
Schwarzenegger film volt.

-  Majd beszartam az asszony mellett! 
A tőle nagyobbakat is felkente a falra! 
Már beszorították, de Swarci hármat le
lőtt, kettőt lefegyverzett. Széjjelgéppisz- 
tolyozta az egész mindenséget. Kinyírj 
ták a családját, azvégett állt bosszút. Ő 
lett a nagyfőnök. Basszátok! Komolyan 
könnyeztem. A gyerek vette ki a tékából, 
ma nézzük a következő részt.

Hiába a zordon külső, talán Béla bá’ a 
föld legérzőbb embere. Életének legfőbb 
célja volt, hogy szeretetben felnevelje két 
fiát, és házat építsen nekik.

*

Egyik alkalommal Bandi bá’ rám mor
dult:

-  Miafene! Menj oda a miafenéhez, és 
hozd ide a miafenét!

A miafene-1 én voltam, a miafene- 
2 csakis a nagyláda lehetett, hiszen ar-

> » »  folytatás a 12. oldalon
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ra biccentett, a miafene-3-ról sejtelmem 
sem volt; izgatottan kutattam, mint egy 
zavarodott. Megkérdezhettem volna, de 
nem mertem. Bandi bá ingerülten kap
kodta felém a fejét:

-  Gyerek, mit vacakolsz, mint a bikafos 
teliholdkor? Hozzad má azt a kibaszott 
miafenétü!

Odajött hozzám, lekevert két fülest, elő
kapta a gumikalapácsot.

-  Vak vagy, gyerek? Kiveri a szeme
det!

*

Béla bá’ nem állhatta meg szó nélkül, 
amikor álmatag, gyakorlatlan kalapálás
sal véstem egy párkányelemet.

-  Kölyök! Úgy fogod azt a kibaszott, 
kurva szerszámot, mint szűz a liliom fa
szát! Markold már meg férfiasán, rossz 
nézni, ahogy szerencsétlenkedel. Ha soká
ig pilinckázol, rád sötétedik. Munkába 
induláskor mindig így viccelődött:

-  Colostok a zsebbe, fasz a seggbe!

*

Herkules, az örököltönyös, macskabaj
szos művezetőnk kizárólag Béla bá’nak, 
Kiss bácsinak, Bandi bá’nak válaszolt tisz
tességesen. Nekünk, ifjaknak vagy a se
gédmunkás-állománynak csak ásítva, alig- 
alig. Anti bá’ meg is jegyezte: „Hallod? Nem 
értem, hogy mire olyan nagyvonalú!”

A fizetéspapíromon láttam, hogy vala
mi nem stimmel, oda is vakkantottam. 
Herkulesnek az irodaajtónál. Úgy bámult 
visszafordultában, mint Bud Spencer, 
amikor hátulról ötödszörre üti fejbe egy 
jelentéktelen statiszta. Majdnem csukott 
szemmel, unottan ment be az irodába.

Már a lajhármozgású Sanyi is távozott 
topis trappergatyájában, maga után húz
ta drasztikus 8x4 dezodorjának „illatát”. 
Késve eszmélő brontoszauruszként döb
bentem rá: „Valami nincs rendben, ennyit 
nem késhet a válasszal”. Visszafogottan 
kopogtam. Semmi. Szapora szívdobogás
sal nyitottam be. Nem mertem felébresz
teni a karosszékben hátrazuhant fejjel, 
nyitott szájjal horkoló főnök urat. Az aj
kán sétálgató döglégy látványa jelentett 
némi elégtételt.

*

Herkules egy csípős, téli reggelen a par
lament előtt adta ki az ukázt, közben egy
re hevesebben markolászta, vakarta, gyű- 
rögette, csipkedte - feltehetően - izzadt 
combbelsejét, heréjét, végbélnyílását, 
hímvesszőjét és mindazok környékét.

-  Béla! A negyediken Bandival rakjá
tok már fel azt a három párkányt. Azu
tán idelent mozgassátok az anyagot...

Bandi bá’ -  idült alkoholizmus ide, 
idült alkoholizmus oda - remek anyagmoz
gató volt. Kérges, száraz kezeivel — akár 
a markoló -  biztosan fogott. A sörhűtés
hez is mesterien értett.

-... és, ha megvagytok, felmentek segí
teni Antinak összeszedni a sittet!

A hetvenéves asszonynak látszó An
ti bá’ valójában negyvenéves volt. Egy
szer befeketedett, majdnem háromszázig 
szökött fel a vérnyomása. Reggeli feles
gyógyszereit szertartásos mozdulattal 
hörpintette ki. A vibrátor sem rezgett 
úgy, mint a keze hajnalban. Amíg az első 
hármat bedobta, rendszerint kilötyögtet- 
te a féldeci jelentős részét. A hatodiknál 
már csak a felét. A kollégák meglepték 
egy műanyag bögrével, így az értékes erő
sítő már nem veszett kárba. Anti bá’ a ká
bán megélt hétköznapjai ellenére betyá
rul tudott dolgozni, ha arról volt szó.

Főnökünk tovább marta, gyötörte ma
gát. Egy turistákkal zsúfolt busz tűnt fel 
a rakparton. A jármű ablakai mögött tát- 
va maradtak a szájak. A fejek Herkules 
felé fordultak, a sofőr bambultában majd
nem a Dunába hajtott.

Herkules felém fordult:
-  Kölyök! Kifugázod a szintet, és anya

got keversz! Kiss bácsi, te figyeld a gyere
ket, és ha végzett a sorral, lekeféled...

*

Néha kénytelenek voltunk beszüntet
ni a melót nagyleállás (anyaghiány), kisle- 
állás (rossz idő, áramszünet) miatt. Alig
hogy behúzódtunk az öltözőbe, rögvest 
elzavartak sörért: „Lódulj gyerek! Szedd 
össze az üvegeket! Ha most jönnél vissza, 
az is késő lenne.”

Kiss bácsi vezényletével trágár nótá
kat daloltunk. Tudtam, hogy nem vagyok 
egy Elton John, meg is kaptam egyszer 
Anti bá’tól: „Hallod? Úgy kornyikálsz, 
mintha valaki a harmadikról rézlavórba 
hugyozna!”

Gyakran zsugáztunk. Bandi bá’ nya
kon vágott, ha nem a legjobb lapot rak
tam ki.

„Miért a miafenét dobod? Ott a kezed
ben a miafene! Áztat kellesz tenni!”

Előkerült a hagyma, a házi kolbász, 
a fehérszalonna, az ecetes paprika, a ke
nyér. Unikumként olykor hurka és bog
ácsi fehérbor. Amikor összeérett az al
koholszint az értelmi szinttel, jöttek az 
ugratások, viccek, legtöbbször ugyan
azok; néha bepottyant egy-egy új. Főként 
velem, a könnyű prédával próbálkoztak. 
Belőlem kinézték, hogy akár tizedszerre 
is beszívom.

Kiss bácsi:
-  Tudod-e, te gyerek, hogy miért rövid 

a disznó nyaka?
-  Nem én.
-  Hogy amikor hátulról keféled, a fülé

be tudjad súgni, hogy szeretlek!

Anti bá’:
-  Hallod öcsi? Vecsésen aszongya az új

ság, ha lelősz egy kétszáz éves varjat, ak
kor kapói az önkormányzattól százezer 
forintot. Pusztítják a veteményest. Érde
kel? De semmivel se lehet öregebb vagy 
fiatalabb.

-  Honnan tudom meg, hogy pont két
száz éves?

-  Ráhúzod a faszodra és kikárogja!
Ilyenkor kórusban röhögték a többiek:
„Jól megszívtad megint! Hát te sose

gondolkodsz?”
Újra Kiss bácsi:
-  Mi van akkor, ha fogsz két féltéglát 

és összevered őket, ha egyikre golf, a má
sikra áramlat van írva?

Most végre sikerült megoldani a fejtö
rőt, magabiztosan kiáltok:

-  Golfáramlat!
Kiss bácsi:
-  Sose nem okosodsz gyerek!
-  Akkor mi?
-  Lerántom a gatyámat!
-  Miért?
-  Hogy kinyalhassad a seggemet!
Bandi bá’:
-  Honnét tudod meg, ha látsz egy fát, 

amin gólyafészkek vannak, hogy mennyi 
kisgólya fészkel a miafenékbe’?

-  Nem tudom.
-  Ne legyél mán olyan értetlen, mint 

egy félig sült puccos tojó. Nagyon egysze
rű, gondolkodjál Tényleg nem tudod?

-  Nem.
-  Csak annyit kellesz tegyé’, hogy oda

vezetsz a fa alá egy szamarat, és ami
kor elkezded lökni hátulról, az a boldog
ságtól ritmust csapdos a fülével, erre a 
miafenék kidugják a fejüket, mer’ azt hi

szik, hogy anyjuk jött meg kelepelve.
Megint Bandi bá:
-  Ha látsz egy lombos fát, aminek a te

tején kincsesláda van, honnan a fenéből 
miafenéled meg, hogy ne érjé’ hozzá egy 
levélhez se, de mégis lehozzad a ládát, és 
akkor tiedé a milliárdok. Na?

-  Mit tudom én! De gondolom, valamit 
a farkamra kell húzni.

-  Sose tanulsz, gyerek! Hozol a fához 
egy kecskét, miután ráhúztad a faszod
ra, fel kellesz mászni vele a kincshez, a 
jószág lezabálja maga előtt az összes leve
let, aztán te lejövöl a pénzzel.

*

Úgy hozta az élet, hogy máshol is helyt 
kellett állnom. Lehet, hogy a munkásvi
lág nem maga a paradicsom, mégsem biz
tos, hogy megszívtam.
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PAPP ATTILA ZSOLT

Minden mérték fölött
Térey János a saját költészetüket na

gyon tudatosan pozicionáló alkotók kö
zé tartozik, olyan költő', akit nem csak 
a mű, a „megszült” irodalmi alkotás ér
dekel, hanem annak recepciója — azaz re
cepciójának tudatos betájolása -  is. Leg
újabb kötetének a címe — Ultra -  erre a 
nagyon (ön)tudatos lírikusi attitűdre, a 
Térey-költészet „konceptualizmusára” 
utal -  olyan köteteló'dök társaságában, 
mint A természetes arrogancia (1993) 
vagy a Tulajdonosi szemlélet (1997). Va
lóban, költőnk művei mögött „szemlé
let” rejtőzik; egyszerűbben szólva azt is 
mondhatnánk: nagyon tudja, miről akar 
beszélni, és arról is beszél. Az Ultra kö
teteim akár ironikus gesztusnak is te
kinthető arra a kritikai vélekedésre, 
miszerint a Térey-líra nyelvezete és té
maválasztása valamiféle túlzás-poétika, 
esztétikai radikalizmus jegyében fogant. 
A verseskönyv szemérmesnek egyálta
lán nem nevezhető alcíme — új versek, 
2002-2006 -  pedig tovább tágítja a le
hetséges olvasatok körét. Mégpedig, nyil
ván, Ady és az általa képviselt váteszi 
szerepfelfogás irányába. Bár Téreytől 
sosem volt idegen az Új versek szerzőjé
nek magatartása és retorikája, ne hagy
juk magunkat elcsábítani a kézenfekvő 
és némiképp leegyszerűsítő magyaráza
toktól, ami a cím-alcím kombináció ha
tásirányait illeti. Az új versek alcím — 
megtámogatva a túlzásra, szélsőségre 
utaló címmel -  éppen azért becsapós, 
mert azonnal megidézi a magyar irodal
mi hagyományt, és szinte tálcán kínálja 
az intertextuális játékként való értelme
zés egyedülvaló helyességének képzetét.

Ha azonban figyelmesen olvassuk vé
gig Térey János új verseskönyvét, okkal 
tehetjük fel a kérdést: mi történt a köl
tő „természetes arroganciájával”? Az Ult
rában használt versnyelv és versbeszéd 
természetesen felismerhető: a Térey-líra 
újra teljes vértezetében áll előttünk, ele
get nem méltányolható formai virtuozi
tásával, nyelvi-poétikai gazdagságával, 
a nyelvi regiszterek — pátosz és irónia, 
„fentebb stíl” és argó -  mesteri kombiná
lásával és a szerzőre jellemző költői sze
repértelmezések újrahasznosításával, tu
datos továbbírásával. Fellelhető benne a 
Térey-féle rendkívüli érzékenység a te
rek és (urbánus) tájak mitologizálása 
iránt, bár jóval kevesebb intenzitással, 
mint Drezda- vagy Varsó-verseiben, kö
teteiben (A valóságos Varsó, 1995; Drez
da februárban, 2000): a skála a debrece
ni Nagyerdő eltávolítóan nosztalgikus 
megidézésétől (a Most és születésünk órá
ján  című költemény) a „túlzó élet táborhe
lyeként” aposztrofált Pesten (Hadrianus 
Redivivus) át a barcelonai Rambla sétá
lóutca filozofikus kontextusba helyezésé
ig ta rt (A Halál a Ramblánban). Jól jel
lemzi azonban a kötet alaphangulatát 
az, ahogyan ez utóbbi versben a Térey

korábbi műveiből oly jól ismert pátoszos 
dikciót, A hetedik pecsét című Bergman- 
film szimbólum- és motívumhálójával át
szőtt halálmitológiát (a Lovag, aki a Ha
lállal sakkozott) a szöveg végén feloldja 
a derű, a szinte játékosnak ható zárlat: 
„...a megszeppent Lánykának sorsjegyet 
nyújt/A jókedvű, ezerarcú Halál”. Hason
ló árnyalatnyi stílusváltással és míto- 
sz-dekonstrukcióval találkozhatunk a 
„Doktor Faustus panaszolkodása” című 
versben, amelynek fausti narrátora az 
ördöggel megkötött alku -  s ezáltal a lé- 
lekvesztés -  vádját szinte hetykén cini
kus modorban „dobja vissza” a virtuális 
(és kulturális) feladónak. Vagy vegyük a 
Térey-költészet egy másik központi motí
vumát: a pusztulás, a veszteség mindent 
felülíró érzésének átpoetizálását. A köte
tet nyitó nagy erejű versben, a Fagyban 
a pusztulás és értékvesztés tragikus, ka
tasztrófát idéző hangja rezignáltra és -  
mint utaltam erre a tendenciára fentebb 
-  majdhogynem-nosztalgikusra vált: 
„Az új nap sarkvidéki fényt terít/A sík
ra. Dér ül a templomkilincsen./Isten re
ménytelen szerelmeit/Számolja — annyi 
pont, ahány lelket veszít.” Az Istennel 
való, egyre bensőségesebbé és „szolidá- 
risabbá” váló párbeszéd, valamint a 
templom mint centrális motívum és az 
énkeresés végpontjának szimbolikus he- 
lye/tere a korábbiaknál is erőteljesebben 
átszövi a kötet versvilágát. Egy költői ér
telemben újdonságértékkel bíró, a koráb
bi szerepfelfogástól elmozduló beszélő én 
mutatkozik meg előttünk az Ultra ver
seiben -  és itt lehetne visszakapcsolni 
a nyomelemeiben megmaradó, de egyre 
inkább domesztikálódó „természetes ar
rogancia” metamorfózisát firtató problé
mafelvetéshez. Több recenzió is felhívta 
a figyelmet arra az apró és lényegtelen
nek tűnő, mégis elgondolkodtató fejle
ményre, miszerint az Ultra belső borító
lapján -  először a tizenegy kötetből álló 
pálya során -  Térey mosolyog. És való
ban: minden bizonnyal az Ultra Térey 
legoptimistább, a drámai intonációt de
rűvel oldó, valamint a váteszi öntudat
ra alapozó attitűdöt leginkább mérsék
lő, a közbeszélői retorikát újraértelmező 
kötete. A könyv „geometriai középpontjá
ban” helyezkedik el a külön ciklust kiér
demlő, Jékely Zoltán emlékének ajánlott 
Hadrianus Redivivus című tizennyolcol
dalas poéma: a Térey korábbi nagyszabá
sú költői vállalkozásait, a Paulust (2001) 
vagy A Nibelung-lakóparkot (2004) is 
eszünkbe juttató monumentális alkotás, 
a költő talán legjelentősebb lírai teljesít
ménye a gyűjteményes kötetet (Sonja út
ja  a Saxonia mozitól a Pirnai térig, 2003) 
nyitó Nagypénteki beszéd óta. Az Ultra 
egyik alapmotívumát, a vizet is tem- 
atizáló költeményben a római uralko
dó történelmi figurájára mintegy „ráíró
dik” a kortárs élet rekvizitumai között

T É R E Y  J Á N O S

otthonosan mozgó „császári” poéta alak
ja -  úgy, hogy a többszáz éves időinter
vallumot összekapcsoló kétfajta én-réteg 
nem választható le szervesen egymás
ról. Az élet és halál uraként láttatott 
fejedelmi öntudat mögül azonban felsej
lik egy másfajta, részvéttel átitatott -  
s ezért talán szerethetőbb -  magatar
tás és beszédmód (nem véletlen, hogy 
az egyik ciklus A részvétről címet kap
ta), egyfajta „muszáj-herkulesi” szerep- 
vállalás felett érzett melankólia: „Csá
szár vagyok,/Muszájból kevély; örömből 
szelíd”; „»Valete, híveim! Találkozunk/ 
Jövőre Rómában, a Fórumon.«/Mikor 
mérlegre tétetik az ország,/Ok lesznek 
majd úrnőnk testőrei;/S én látom őket 
elrendeltetéskor,/És nem tudok rajtuk 
segíteni.”

Nos, innen közelíthető meg inkább az 
Adyt idéző alcím jelentéstartománya. Az 
Ultra, ez a sokrétű, sokhangú — a ger
mán vagy keresztény mondakör nagy té
máinak érintésétől a József Attila-i „pro
letárköltészet” ironikus megszólításáig, 
a „magyar idillekig” terjedő — kötet új
szerűsége nem annyira (pontosabban 
nem csak) az irodalmi tradíció felől, in
kább Térey költészetének viszonylatá
ban mérhető. Egy életmű-pályaszakasz 
méltó összegzése -  lezárás és új utak 
nyitása egyben. És hogy mi lesz a sor
sa ennek az innovatív versbeszédnek és 
versbeszélőnek? „Szeretve vagy minden 
mérték fölött” — írja az Öröm című vers
ben. S egy Térey-habitusú alkotó szem
pontjából ez korántsem lényegtelen.

Térey János: Ultra. Magvető, Buda
pest, 2006.
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LÁSZLÓFFY CSABA

Hiányzol-e magadnak?
(fo lytatás e lőző  szám unkból)

4. (Ősbölények 
száguldása és az 
előreláthatatlan)
Mennyi indulattöredék, kudarc. Le

hetséges, hogy kezdetben a fantasz
tikus nem a művészetben hato tt ér
zékeidre, hanem  látom ásokkal tö rt 
rád. K ihűlt szállodaszobákban, félvak 
órán: közted és köztük csak a csend. 
Vagy az elsatnyult padlódeszka nyi
korgása. A résekben, a vájatokbán si
kító üresség. A tárgyakban a titok
ta r tá s  elkötelezettsége: a fogyatkozó 
m últ -  m ár csak kifényesedett semmi 
— észrevétlenül elsimul bennük, m int 
egy hullám . (Csak a közajtó be ne súg
jon!)

A színhelyek lassabban változnak, 
mint az emberek. Ismerős arcok után 
kutatsz. Kopott külváros-környéki ré
tek, udvarok; itt-ott megsárgult-feketült 
fű; a meredek dombaljban megbúvó hó- 
meg olajfoltok inkább egy bűncselek
mény színhelyét idézik, m int a hajda
ni terepjárásokét.

„Mind bizonytalanabbnak tűn ik  
minden, h á t még a jövő.”

M intha a néhai ú titá rs  töprengé
sét ha llanád  vissza, akit a „megyei 
elv társ” annakidején a rra  kért, hogy 
legyen óvatos. (Fehér megyében kó
száltatok, aztán  Brassó következett.) 
„Megfogadtam m agam nak -  mond
ta  - ,  hogy m ásnap reggel elmegyek, 
ha  másképp nem, gyalog abba a falu
ba...”

Hány évtizeddel ezelőtt történt?... 
O volt az, aki rendszerint fogfájós 
képpel, ném án jelezte, hogy semmi 
komplikációról nem ak ar tudni; külö
nösképpen, ha a kölcsön kapott szol
gálati kocsinak más az úti célja... Ez
ú tta l azonban egész másképp tö rtén t 
vele is.

„Soha nem já rtam  még abban a fa
luban, ahol nagyapám  lelkész volt -  
vallotta be neked F. -  Apám szörnyű 
tö rténetet mesélt halála  előtt reformá
tus lelkész nagyapámról. M iután az 
idős ember 1919-ben hosszú ideig nem 
adott h ír t  magáról, ő, a Budapesten ta 
nuló diák, elhatározta, hogy hazaláto
gat özvegy apjához. Felült a gyorsra, 
majd Tövisen vonatot váltott, átszállt 
egy személyre. A faluban ellenséges 
hangu lat fogadta; az emberek elfordí
to tták  a fejüket, jóllehet fölismerték. 
A kevés számú m agyar reform átus 
család -  apám  csak később szerzett tu 

domást a történtekről -  elmenekült a 
vidékről; ehhez nyilván az alattomos 
merénylet is hozzájárult. Az idős lel
készt -  nagyapám at -  ugyanis a feltü
zelt parasztok éjjel k iránga tták  a pap
iakból, követ akaszto ttak  a nyakába, 
és kútba lökték. Más helységekben 
megpróbálták karóba húzni a m agyar 
papot. A kútba ölést félelmükben kö
vették el -  a bűntettnek így nem m a
rad nyoma, gondolták. Később azt val
lották, hogy a lelkipásztor önkezével 
vetett véget életének...”

Az unoka meglehetősen zaklatott 
állapotban kotyogta ki a családi t i t 
kot. A nyolcvanas években több igaz
ságtalanság  érte őt is, s végül a dac 
egy szikrája lángra lobbantotta benne 
a sok évtizede lerakodott keserűséget, 
amelyet akárhány megfélemlített csa
ládban a fennm aradáshoz szükséges 
megalkuvás tanulságával ruház tak  
rá  az utódokra.

„Az ismeretlen faluba érve -  folytat
ta  ú titársad  —, benéztem az ortodox 
templomba, megcsodáltam az ikono
kat, m int aki fontolóra szeretné venni 
«a helybéli új szentek tanácskozását«. 
Hogyha két csahos eb rám  nem tá 
mad, ta lán  szót érthettem  volna az 
öregebb falubeliekkel. így azonban fel
tűnés nélkül távoztam, vagy inkább 
iszkoltam a kíváncsi, jobbára gyanak
vó tek in tetek  elől. Közben eleredt az 
eső. Galléromat nyakam ba húzva meg
indultam  visszafelé a rövidítésen... A 
földet pára fedte, füstölögni látszott 
a látóhatár, ahol a folyómedret sejtet
tem. Az erdő peremén, valahol íőtá- 
volságban, m intha apró tüzeket pil
lantottam  volna meg. Kim erültén 
caplattam ; legfeljebb azzal vigasztal
ha ttam  m agam  azon a komor, k ilá tás
ta lan  reggelen, hogy nem kell ügyet 
vetnem az emberekre, még a szembe
jövő vándorcigányok kackiás vagy ép
pen lekonyuló bajuszára sem. Nem 
kellett senkinek köszönni.

A folyónál, m int mondták, egy kis 
palló van valam erre. M egbotlottam... 
Messziről harangszó ért el hozzám, 
inkább csak foszlányokban. Egy kö
kénybokortól m intha kijózanultam 
volna; de a külső szúrások, horzsolá
sok most nem szám ítottak. Az anyai 
dédapámról szóló családi legendá
ra  gondoltam; ő is valahol a szülő
háztól messze, mostoha tájra  vetőd
ve töltötte legényéveit, törte  m agát s 
búslakodott. Ez a gondolat (már a gyü
mölcsös kertek  a la tt já rtam ) kissé föl
melegített. Az öreg tan íto tta  volt meg 
anyám at zsoltárokat énekelni. Én is 
megjegyeztem hallásból néhány ré 

gies hangzású verssort, melyek még 
Szenczi Molnár előtt születtek. Az 
egyik -  Bogáti Miklós m agyarítása -  
valahogy így hangzott: Ollyakat verj 
meg, kik teellened énreám támadnak... 
Sok kevély szókat mondanak... A csú
szós köveken egyensúlyozva belém re 
kedt a folytatás. Száz m éterrel arrább 
m ár veszélytelennek tű n t az út. Vagy 
lehet, hogy eltévedtem?... Az öreg
apám idején errefelé nagy páfrányok 
nőttek, sűrű , szinte á thato lhatatlan  
volt a partm ente. Arcomra öreges vi- 
gyort képzeltem, s különös nyugalom 
szállt meg belülről. Majd m egint elvá
gódtam. Egy szurdok alján ta lá ltam  
magam. Az eső zúgása fülemben lo
vak ügetésének tetszett, és am int föl- 
tápászkodván a ködös távolt kémlel
tem, fakón, elmosódottan imbolygó 
emberi alakokat láttam . Ahogy az el
csigázott menetoszlop a túlsó partsze
gélyen haladt, az esőcseppek gyöngy
sorait cérnaszálként összetartó fény 
meg-megcsillant valam in. A puska
csöveken? Ahul rejtezem kevés m a
gammal, tudják, rám indultak. Vetve 
hálójok már... lesben vadnak, köröskö
rül fogtak...

Az ébrenlét m indig ésszerű m a
gyarázatta l szolgál a kényszerű ön
tuda tlanság  u tán . A szállodaszobá
ban értetlenül bám ultam  a tükörbe: 
az egész értelm etlen caplatás, m in
den erőlködés roncsaira hullt, m int 
zavaros, bu ta álom. A fürdőszobában 
álltam  a zuhany a la tt, m ikor hango
k a t hallo ttam , s p ár p illanat múlva 
kollégám, sebtében ledobva m agáról 
a ru h á t, a hidegvízcsapot elzárva s 
vacogással küszködve, fürdőnadrág
ban oda a k a r t bújni mellém a vízró
zsa alá. Ellöktem; miközben kétszer 
is m egpróbáltam  kilépni a forró zu
hany alól. O azonban v isszatarto tt. 
«Hallgass végig!«... És a lehallgatás
tól ta r tv a  suttogó hangon újságol
ta , hogy holmi merénylők állítólag 
fel a k a r ták  robbantani a város pia
cán díszelgő szobrot... Szédelegve lép
tem  ki a gőzből, s m int aki épp ele
get ázott m ár langyos vízben, forró 
vízben, e lrikkan to ttam  magam: < \  
piski hídnál Erdély is elveszett!« Szo
batársam  álla tnak  nevezett. Honnan 
tu d ta  volna, hogy Bem szavait ism é
telem el, fölösleges, történelmietlen 
izgalom m al...”

*
Van-e menedékhely saját szenvedé

lyed elől? A tuda ta la tti rejti védtelen- 
ségedet, m int roncstelep az örökre le
bénult, összeilleszthetetlen, kiégett 
alkatrészeket. (Hogyan festenél m int 
mozgásképtelen?... H a elhagyna erőd 
s a lázadás ingere; emlékeid is holtan 
hevernének szerteszét, m int egy autó
temetőben, ahová hatesztendős fiad
dal zarándokoltál volt el.)
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Este m ár juhokat sem látn i a 
holdfényben, csak azt a három  rozo
ga fémvázat: tú l m inden végállomá
son, nagy, fekete szemüregekkel, 
csontvázfehéren.

Fiad borzongással a tenyerében ke
zed u tán  nyúl, s te gyanakvón (ma
gad fenyegetettségében) megkérded 
tó'le: érzed-e a virágok és a keserű
gombák benzinillatát?...

A letaposott fű m int elhagyott 
Éden. L akatlan  sziget. Vagy csak az 
emlékezetben megőrzött ereklye?... A 
halott fém hüllő-érintése, a rozsdaízű 
szemerkélés a borús délelőtti csatan- 
golásban.

Mezei virágok ízetlen méze. M ár 
csak azt az egy, álmok könnyétől el
maszatolódott ré te t ismered, s író
asztalod mögül kinézve (hol éjjelente 
szállva, zuhanva ügyet sem vetsz a h i
ganyszálra) az is m indjobban zsugoro
dik.

„A PILLANGÓ MIT ESZIK ÉS 
MIT ÁLMODIK?”

A gyermek kérdez. Nagy utazások 
reményétől elszakítva -  és elvadulva 
- ,  m int árnyékától Schlemil Péter; az 
ember m ár nem is tudja, mióta kóbo
rol két gyermekével, vagy három m al 
is, fel-le, fel-le, a lakónegyedtől úgy 
száz-kétszáz m éterre a facsemetékkel 
sű rűn  beültetett, hulladékkal trágyá
zott dombra cipelve naptól hólyagos
ra  égett bőre a la tt -  a púpként feszü
lő hűséget.

„HOMORÚ DOMB IS VAN?... ÉS 
SZABÁLYTALAN PILLANGÓ?”...

Fiad fantáziája faggat, arról, ami 
nem lehetsz. (Ő még igen. Bármi.) így 
kárpótolnak élet helyett a lehetetle
nek.

Pulzusomon kitapinthatod (teázás 
közben visszatérő látomás): m intha 
ősbölények száguldanának át

a lakáson
-  a konyhafogasról lerepül az

elnyűtt kalap 
az egyetlen bizonyíték, hogy még a 
lehetetlennek is lehet

valóságalapja - , 
hangjuk valam ikor gőzölgő mélybe

hullt
és ilyenkor a párolgó bögre aljáról

(nekem
elhiheted) felhangzik egy szomorú

bőgés
vagy inkább egy búgás, am it én

fülemben
a tantál-szállal meghallok,

rendszerint
magányos napokon, amikor

mind a két
gyerm ekünk messze elkerüli

a házat.
Csak sáros cipőtökkel tap in to ttá

tok ki a gyökereket, s a szélviharban 
lehullt, olajos fényű faleveleket m ás

nap. Fázott benned az értelem, kevés 
volt az összetartozás tu d a tán ak  mele
ge.

Csak fiad meg ne sejtse az elidege
nedés szörnyű űrhuzatát. A földi tör
vények, a társadalm i rend (amint a ci
nikus öreg cipészmester mondta volt 
az anyánktól-apánktól örökölt, s vé
gül a ravatalhelyükké lett udvarban): 
Sm aful...

Sikerült elm ulasztani a vadnyúl- 
paprikást. S ikerült hosszúnadrág
ban fehér térdkaláccsal átvészelni a 
árvizes nyarat. Sikerült állva elalud
ni a leghuzatosabb gyorsvonatban. 
Sikerült az értelmező szótár két lap
ja  között felejteni egy m egbám ult 
magnólia-levélre hangolt névnapot. 
S ikerült vesegörcsnek képzelni a disz
koszsérvet. S ikerült halláscsökkenés

sel m agyarázni hangfogyatkozásodat 
otthon. Sikerült bizonytalan időre ha 
lasztan i világkörüli u tam at. Sikerült 
torkomba fojtani a legborzalmasabb 
m últat. Sikerült eltemetni apánkat 
is; sikerült egy kiolvashatatlan fel
ira tú  sírkövet bámulva mosolyogni; 
sikerült m egérinteni gondolatban a 
semmi fölött átívelő mohos izmokat. 
Mennyi minden sikerült ebben az esz
tendőben, melyből több m int egy hó
nap még h á tra  van.

*
A füst a szájban kering, a kormot 

nem képes elkeverni a nyál. Bizonyta
lanság, pánik vesz rajtad  erőt. Vajon 
a nyeldeklőd mikor töltődött fel méreg
gel (vajon m ár akkor)? Történelmileg

is fertőzött volnál -  (hetedíziglen(l) - , 
nem csupán iparilag?!...

*
A regényes nyugtalanság kora volt. 

És, persze, a csalódás maszkjáé, „am e
lyet nem is annyira a veszteség for
mált, m int inkább a kirekesztettség.” 
(Virginie Lou)

Lódít a hatalom; „örül” (őrül) a 
nép. S körös-körül a lehetetlen.

Fejvesztetten az önpusztítás színe 
előtt.

Nyakszirtünkön a kollektív ösztön 
terhével.

(Hányszor h ittük , hogy bealkonyult 
a szeretetnek.)

Mikor jan icsár vezényszavakra m a
síroztak, apám!... Bordád rezgéseit 
figyeltem. Valami sejthető rémület 
közeledett, távolodott az éjszakában. 
Fülemben nőtt a csörömpölés. A füg
gönyrésen át, sunyítva, kinéztem. Hol 
voltak akkor m ár a bújócskázás szín
helyei, krumplikövei, csúszkái, a ke
mence alá surranó sündisznó, a gyer
mekkoré, mely m adár képében maga 
is berepült a bizonytalanságba; pi- 
rosribizli-szeme kifolyt, szétszakadt 
szőlőlevél-szárnya!... Ajtó, ablak befa
lazva, gondoltam beletörődéssel, úgy
sincs idő a m egbánásra. De amíg a 
szülők élnek, nemigen gondolunk a r
ra, hogy mi is beleeshetünk a csapdá
ba.

Bennük a végleges. Bennünk a 
létváladék vérparazsát lehűtő zagy
valék: a félelemmel, gőggel, képmu
ta tássa l és in trikákkal sokkoló m in
dennapos halál.

És ami elpusztíthatatlan. Még ak
kor is, ha  elpusztítható.

A csont lazán a húsban, m int hüve
lyében a kard. A visszavonhatatlan 
ráncok, a fejfájásokra hivatkozás, az 
öreg arc szemrehányó mosolya, és ben
nem rögtön az önvád a vadság m iatt.

Apám lelassult, m ár-m ár mozdu
latlan; bőre áttetsző, m int egy délutá
ni csillag. A csíkos vásznú nyugágy 
úgy tapad izzadt hátához, ak ár a rab
ruha. Él-elszundítva, álm ában gyógy- 
tea-füveket gyűjt, m int az ő apja a 
Sóréten. (Kúráld magad, világ! Te, k it 
annyiszor keresztre szegeztek...)

„A fantomok beköltöztek a bel
város legszebb házaiba” -  közöltem 
apám m al egyik este a kapu több száz 
éves bolthajtása a latt. Megadóan bó
lintott, bizonyára eszébe ju to tt koráb
bi szóvoltásunk. Eddig, mondtam, 
csak a hivatali íróasztalok mögött ü l
tek; m iattuk  tétovázott a kéz, mielőtt 
egy-egy ajtón bekopogott volna.

„Kerüld el őket” — morogta apám, 
s én m agam  elé képzeltem a gyűléster-

» » >  folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
mek széksorait, meg a k ilátásta lanu l 
hosszú folyosók félhomályát.

Anyám szerint apám nem erre a 
világra született.

Titkos szeretők árnyéka u tán  
bám ulunk a semmibe, vagy egy so
ha fel nem szálló léghajó u tán  (amely 
egy könnycsepp holdudvarában úsz
kál). Anyám m indig a ten g erp artra  
vágyott, a legnagyobb kán iku lában  
is, hogy konflisban kocogtassa vé
gig a körsétányon özvegységét és k i
csi unokáját. Az üresfejű hóbortosok 
a zsúfolt teraszokon, persze, nem ér
dekelték.

Tanulságképpen hagyta há tra  
rám , hogy meg kell tanuln i együtt 
élni a kor d ik tá lta  szerepekkel. Fiú. 
Apa. Hős. Legyőzött. T anú... (M ár tu 
dom, egyikre sincs megváltás.)

Visszanézek. Csak dér és csiganyál. 
M ár nem ragaszkodom őrülten m in
denhez, ami volt. Sokszor m ár a sze
replők viszonya is érthetetlen.

A dolgok egymás u tán  tűn tek  el 
körülöttem. Nem m intha nagyon hi
ányzott volna nekem az a sok kacat. 
Legfeljebb m aga a Teremtő -  az egye
düli, aki konyíthat valam it a „bővített 
családtervezéshez”.

„Ki ez a mord alak  -  pillant rád 
asszonyod - ,  aki sose fárad bele az em
lékezésbe?”

Csak ácsorgsz az üres gangon, ke
zedben a megrepedt pohár, és megre
ped benned a néhai naplementékkel 
visszasütő láthatár.

„Milyen lesz elszemélytelened
ni?” (M ár nem is kérdés -  gondolod.) 
S reggelig fekszel lárva-mezben.

Eszmélés bronzesőben. Zivatar u tá 
ni napsugár. Hunyorogsz, m int lőré- 
sen át, h á tha  megpillantod a szek
rénybe zárt, divatjam últ kalaphoz 
tartozó női arcot.

*
Húsz év u tán  kerti „száműzetés” 

a konvencionális csend elől. A sejt 
mögötti megsejtések. Az őrjöngő sza
xofonok világában minden az érzé
kenységünkön múlik. (S ha  az is 
konvencionális? Kompromisszum te r
méke: m int a gyávaság s a m egalku
vás? -  a napi méreg, a totalitarizm us 
mértékegysége szerint.)

A cseresznyefa ágai közt bujkál 
egy rigó. A kerítés előtt zöld sáv, k i
buggyanó bazsarózsák.

Anyám arcával az ég felé fordu
lok; apám  behunyt szemével, állva, 
szendergek. A fecskék csicsergése s az 
eső monoton kopogása -  minden egy
bemosódik.

Valami más kezdődött el bennem 
akkor? Vagy csak a hörgők, a hőkölni 
nem akarás csattogása a fulladásos 
légben, drasztikus szakítás az egyen
letes lélegzetvétellel?...

Megpróbálom, utólag legalább, 
előítélet nélkül szemlélni őket. Úgy, 
m int a virágágyásokat, a hangyákat, 
a szélben táncoló lombot, vagy a lóda
razsat, mely sok kellemetlen percet 
szerzett.

Mennyi titokzatosság; utólag szin
te hihetetlen, hogy belefért egy gyu- 
fás skatulyába, m int a sérült potro
hú szarvasbogár... Nem ami történt, 
hanem  am i tö rténhete tt volna. Egy 
egész civilizáció ingadozik szemem 
előtt a sű rű  ködben. Látja-e valaki 
ilyenkor a bűn árnyékát? Félreért
hető a vakm erők neurózisa ebben a 
vakságban. Az idő m indent fölzabái, 
m int egészséges sejteket a kór. Vagy 
a rákos szöveteket a kobaltsugár... S 
ugyanúgy a gyanútlan, szelíd gondo
latokat is; az érzelmekről nem is be
szélve. A sok semmitmondó társalgás
ra  s a kompromisszumokra gondolva 
rosszullét fog el. A szívnek olvadoz- 
nia kéne a jóindulatú -  tolakodó, vagy 
csak bárgyú -  mosolytól, s én mégis 
úgy érzem m agam  az együgyű asztal- 
társaságban, m int egy körülajnáro- 
zott, olcsó kurva...

Hol m arad az ifjúság illúziója? 
H át még a kam aszkor merész és büsz
ke álmai?! Ilyenkor szokott elfogni a 
kábulat, nem az éjszakába nyúló ol
vasásoktól, a szellemi munkától. A 
káosz rendszerint valam i lá th a ta t
lannak  a romjait tak arja  el; a lelki 
szegénységét.

Éles fájdalom hatol belém. Máskor 
meg tompa, m int szunnyadó vulkán; 
s észrevétlenül szakítja á t az érdes 
rostokat. (Csak am ikor szerelmes tes
tü n k  szorosan összefonódik -  ez nem 
valam ilyen fellengzősség(!) - ,  kerül 
el minden kín és piszok, húzódnak 
vissza meglévő nyavalyáink... S csu
pán a gyanakvás teszi nyomasztóvá 
az összezártságot, és növeli testközel
ben is a távolságot.) Az erőfeszítés ára  
-  az ízületek ropogása, a kimerültség, 
a poshadás-szag. Vér, véletlen okozta 
sérülések nyoma sehol. De a kicsinyes
ség gyomromig hatoló ingerei; s kép
zelt fulladás- és mélységiszony mégis.

A lelkifurdalások m iatt.
Am iért megvetettem valakit.
Am iért megvetésre m éltónak bi

zonyultam.
Az el sem követett, csak felsejlő 

gyalázat.
Az undor — nem am iatt, hogy pa

takokban folyik bőrömön a verejték.
A múlékonyság émelyegtető inge

re; örök vibrálás félálomban is a szem
héjam alatt. Fém- és kőszínű ködpára 
a feledés zavaros mélyén (latorkert-

árkaiban, vagy csak a szem alatti 
ráncokban); s a napfény mozgékony, 
tiszta  jelenlétét követő, lábadozó te 
kintet.

Az araszoló gilisztalétet sejte
tő  félhomály. Söntéspulton villanó 
fröccsök. A sejtfalon még át-átütő 
dzsungeligézet. Remény az ocsúdás- 
ra. A meszes csontokra, a halán ték  fel- 
hevült mezejére bársonyos mohaként 
tapadó örömfoltok.

Az ember mértéke. Nincs idő 
kifejezni. A pénzcsörgésre összefu
tó nyáj. Mikor minden sekély. A vers
esély is.

A tömeg kétes kiszolgáltatottsá
ga. A kiszolgáltatottak örök hullahe
gye.

Vagy csak én-hasadás.

Baljós évek, a kizsigerelt valóság 
bűnlajstrom a u tán  m ár nem a véges: 
a megalkuvás kényszere zavar, ha
nem a kétség. Az öntudatlanságon á t
szivárgó végtelen.

A valót és a valótlant olykor még 
egy ránc sem választja el a jól ism ert 
ábrázaton.

A pástétomot szeletelő hóhér
kéz. Az elegáns mozdulat, ki tudja, 
mennyi gyötrelmet takar.

Hová lettek a kábulatba rántó 
energiák, melyekkel az előreláthatat- 
lan  jeleit kutattam ?

Ami az utólagos értelmezésben 
rejlik, m ár úgysem ellensúlyozható.

5. (Földhöz ragadt agy)
Ordító csend. Nem a párbeszédek 

csendje. Kékesszürke falak; nincse
nek nüanszok.

Az idegenség és az enyéim (féltése) 
közt a kontaktus: belső egyensúlyom -  
az inga még mozgásban, bennem is (!) 
-  megléte mondatja velem. „Vadhús!” 
(enyhén fogalmazva.) M ert „nem e vi
lágról való” (Szentkuthy) -  nem az én 
világom terméke. A rossz emlékek; 
minden részlet leplezetlenül „ráhibáz” 
a sors ajándékára. A sorscsapásra, 
amellyel egy család az utóbbi években 
m egkísérelt szembenézni. A kompro
m isszum oknak csak úgy van értelme, 
ha nem a vigasztalanság költözik be
lénk, hanem  a remény.

Dührohamok és csendes, tehetetlen 
órák váltakoztak két álmegbékélés kö
zött. M iért volna m agasra állíto tt m ér
ce az, ha  valaki -  a szülő! - ,  aki nem 
kíván hálát semmilyen áldozatért, 
megbízható, ta rtó s szövetséget kínál? 
Tulajdon gyermekeinek.

Indulatosan lerohanni a lépcsőkön, 
hogy legközelebb másodmagával és be
hízelgő vigyorral állítson be mondjuk 
egy névnapra szánt borospalackkal 
vagy fagylalttortával, m intha mi sem 
tö rtén t volna... „Nincs minden vesz
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ve” (hazudjuk m agunknak); ám túl 
nagy veszteség, ha  nem lehetsz többé 
saját magad.

„Az első férje?...” (Hogy nem halt 
meg a szorgalomtól, és ivott?!...Nem 
meglepő, hogy az anyatárs zavart. 
Ám az, ahogy kivágja magát!) „De 
ehhez képest...” (fölösleges megnevez
nem, kiről van szó).... Úriember volt!”
(Nem operett-replikaként hangzik el, 
legfeljebb hozzáképzelhető néhány ba
lett-mozdulat.)

Az új vej egész éjszaka a könyve
ket bújja. („Minek annyi könyv!... S 
ha m ár gürcöltél a diplomáért, fizesse
nek is meg érte ...”)

Az erkélyen; kezemben nyitott 
könyvvel. Hol tűző nap, hol szeles á r
nyék. Egyszer csak (fel se kell néz
nem) ő jön velem szembe, egy-egy lép
csőt átugorva; m ár a nyitott ajtónál 
áll izzadtságtól fénylő homlokkal (mö
götte a százötven esztendős lépcsőház 
kopottas, sötét háttere); nyakán kida
gadnak az erek, haja lobog (mint az 
apjáé valamikor). Nekem hirtelen úgy 
tűnik , hogy bent a házban szétdobál
va minden, a törött lábú heverő, a gi
lisztaként tekeredő, dobozokból k ikan
dikáló magnószalagok... Különben 
kong a lakás; a csend csak börtön, a 
falból kiálló sok szeg s kampó fölös
leges. A bekeretezett festmények „ér
ték ta rta lék án ” és táv latán  töprengek 
már, am ikor (te, az anyja) megrázod 
a vállam. A karszék kissé megbillen 
velem, a szék lába nyikkant egyet az 
erkély cementjén -  s m intha egy más 
világból küldenéd felém mosolyod. 
Szólsz is hozzám, az arccsontomhoz, a 
bőrömhöz, a számhoz. „Váradról telefo
nált -  mondod színtelen hangon. -  A 
héten nem tud jönni...”

Rajtakapom magam, hogy nem 
csak zsibbadt karom at, de képzeletem 
harapásait is takargatnám  előle... 
Még m indig nehezen hiszem el, hogy 
csak a testi és lelki erőmet próbára te 
vő álomban -  kényszerű aléltságom- 
ban -  p illantottam  meg az „imént”. 
Úgy fordult felém, m int valam i lesza
kadt földrész (a tehetetlen vágy lá t
ta  így); nyakcsigolyája ropogott, sejt
hetővé te tte , hogy még több terhet 
kell cipelnie ezután. (Csak be ne csap
ja  saját m agát, angyalnak nevezve az 
a lan tas érdeket!)

Egyedül m aradva, sokáig füstölög
ni éreztem még, m int lávaömlés után , 
ellobbant lényed (ifjúságod) nyomait. 
«De hol van a lehiggadt férfikor?«, kér
deztem magamtól.

Lelátok a  kerti ágyások halovány 
nefelejcs-kékjére. Ma feketerigó-hang 
az ég. A rossz, a jó, a m akulátlan  
mind illúzió.

„Csináltassatok rácsot az erkélyajtó
ra  s az ablakra is!”...

H arm óniák helyett a provincia ha 
ram iáiról sápítoznak körülöttem ... A 
tulajdon tartósíto tt ösztöne -  vajon 
m elyikünk elődjeinek (gén)üzenete 
szólal meg bennünk ilyenkor? A sok 
habókos és árva flótás (mágus vagy 
kornétás?) képzeletében vajon hogy 
élt ez a — jövendő — város?!...

„Vasárnap m ár Budapesten va
gyunk” -  mondja egy napsütéses 
hang kedvesen, s a rutinvásárlásoktól 
és -feladatoktól elcsigázott asszonyom
nak  m intha fölcsillanna a szeme.

M agamban m ár meg sem lepődöm 
azon, hogy m ennyire nem hiányzik az 
utazás. A «külföld!«... Betonréteggel 
elzárt lelkiism eretek ott is. A gyors
vonat ablakából hátrahőkölő tem ető
dombok eldőlt fejfáit látom m agam

előtt. Ráncos, vén faarcok. S hazafelé 
robogva, a vonatfülkében, ha  nagy r i t
kán  elnyom az álom, szemem, mely fé
lig nyitva akkor is, m intha szétszakí
to tt hegyláncokat keresne.

Itthon mi vár? A kincses város le
százalékolt, csonkult népsége; a sen
ki-orcák mögül gyanakvón rád sandí
tó, kifosztott szemüregű ország.

Ha néha nyílik a gyíkzöld ajtó, az 
anyai szív rezdüléseit is hallom. („Va
jon hányszor fogja még becsapni a 
szél -  vagy az unoka? - ,  időnként bi
zony újra kell festeni.”)

De többnyire senki. Csak torkunk 
csörömpöl, s mélázó tek in tettel kana
lazzuk a napi löttyöt. Csak mások ész
re ne vegyék („Vigyázzl”, szólsz rám) -  
ha ügyetlenül kilöttyen a keserűség, 
am ióta a megszegett kenyérrel m a

gunkra  hagyott. Az abrosz azóta is 
felpúposodva (mint elnémult harctér 
után).

A betevő fala tra  gondolva hányuk- 
nak  van ideje és kedve a hajdani kál
váriákkal s az újabb kom édiákkal tö
rődni, azzal, am itől libabőrös lesz a 
gerinc?

Egy megkezdett levelet dugdosok 
(m ár-m ár m agam  elől is, m ániásán), 
főleg az üresen m aradt hely nem 
hagy nyugodni.

„Az erény viszonylagos, fiam. Az 
ember hasztalan  töri m agát és ver
seng, más örökséghez úgyse jut.

A bűn olyan bonyolult... Nem szóda
víz volt anyád emlőjében...” (Itt, úgy 
látszik, elakadtam.)

„Viaskodsz a gének útvesztőin át fel
gyorsult anyaggal, hogy rájöjj (rájöt
tél már, tudom): nincs az a kincs, am i
ért érdemes porig rombolni mindazt, 
amiből vétettünk.”

Meddig ülök itt még bezsongó 
aggyal, kiszolgáltatva holmi lá th a ta t
lan veszélynek?

Valami lecsap a nyakszirtemre.
Egy időárnyék (?)

*
Az apa felkapja fejét a könyvből. 

„Azt hittem , ma sem jössz.”
A beszélgetések nem olyan önfeled

tek, nem olyan őszinték, m int egykor. 
M iért kímélné épp a családot a sza
vak elértéktelenedése. A fogalmaké.

Az anya visszafojtott lélegzettel k i
vár. A felesleges já ték  mikor lassul 
le, ugyanolyan „vészesen”, ahogyan 
elkezdődött?...

A mellékkörülmények, a kiragadott 
szavak. Ha idejében ki lehetne kanya
rodni a terhes emlékek mellékvágány
ra  futó szerelvénye elől!

(így megint a szakadék szélére ju t
tok.

A halott tényeket exhum álni 
-  kérdés, érdemes-e?... Lám, így 
«szórakozik« a földhöz ragadt agy! — 
korholod magad.)

Letelt az öt perc.
„Már így is elkéstem az egyetem

ről!”
M intha két harm onikázó nadrág

szár repítené el a fiút. Meg az indu
lat.

A csupasz lóhát, nyergeletlenül — 
„Nem ezt ak artam ”, forgolódsz álmod
ban.

Ha csak szenvedés, még nem napló.
A félreértések növelik a konfliktu

sos helyzetet. Önmagaddal szembe
sülve is.

Azt hitted, hogy rég kinőttél ebből 
a világból; nem is rád  szabták. Az „ár-
» » >  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról

ta tlan  erkölcs”, az álszent tanítások 
buktatói m iatt kérjen más bocsána
tot, gondoltad.

De h á t nemcsak m unkád van, 
gyermekeid is vannak. Kire, m ire 
gondolj?...

Az elalvás mentőötletei -  m int á th i
daló k ilá tás (belátás) -  a póráz, a sok 
üres csaholás: két nyaggasztó (nem 
csupán nyugtalanító) hétköznap kö
zött. És meleg tested, testetek. De köz
hely már, hogy az átmenetekre sem le
het szám ítani.

Hullámvölgyben vagy; olyan fá
rasztó m inden... Nem olyan, m int mi
kor a falitükörben néhány gyors, arc- 
m asszásnak nevezett kézsim ítással, 
vagy egy hazug vigyorral megpróbál
ju k  változatlanul fia ta lnak  látni ma
gunk.

*
Nem vagyok méltó ehhez a p rak ti

kusan  hazug, hiteltelen, hol tün te tő 
én dilettáns, hol csak szánalm asan in
fantilis világhoz. Mit ér, ha  úgymond: 
óvnátok tőle?!

A régi bará t földközelből figyel 
rám , a titkárnő  megigazítja u tánam  
a szőnyeget, vagy filctollal segít ki, 
ha  az enyém kiszáradt, ám mindez, 
még hogyha a személyiség megbecsü
lésének jelét látom is benne, csak ud
varias látszat. A hazudozó füle nem 
feltétlenül vörös. (Chagall szerint az 
igazságot, csak képzeletben, a túlolda
lon ta lá lhatja  meg az ember — de hát 
a képzelgés is hazugság, bár egész 
másfajta: ártalm atlanabb, lebegő és 
sokkal szórakoztatóbb... Csakhogy 
ezúttal én nem a művészi igazságról 
beszéltem.)

N yugtathatnak  a felírt nyugtatok; 
ámde m it ér, hogyha csak „fél-máso
m at” háborítja mindez. Békém vajon 
még élve ér-e valamit?... M ert azért, 
akarva-akaratlanu l is, „folytatódik 
pár dolog” belőlem -  átmenetileg szó 
szerint kétlaki -  fiamban. Aki szüle
te tt érzékkel képes elpiszmogni a vi
lágot a ha lhatatlanság  illúziójával 
hipnotizáló hangjegyekkel -  de komi- 
szabb tud lenni olykor, m int egy bot
csinálta terrorista.

P. s. Ez a hasonlat (is) túlzás, per
sze. Azzal is könnyíthetsz a fojtogató 
helyzeten, ha  utálod m agadat.

A halo ttak  társasága  üdítőbb (ezt 
nem gúnynak szántam).

Ha távolodom legtisztább (agyú, szí
vű) önmagámtól, a múlttól, mely nem 
csupán az enyém, vajon közelebb ke
rü lhetek  hozzátok? Kétlem.

Az igazság életkor kérdése volna? 
(Viszonylagos?)

De h á t az én igazam, meg a tiéd.

Apa: „Bach mögött ott a megszám
lá lhatatlan  család.”

Anya: „Ezt ne nekem mondd!... 
Annyi éjszakázás és nélkülözés árán  
a m uzsika nekünk m ár csak égi 
tünemény?...”

A félbem aradásra váró kated- 
rá lis  m ár címében is te lita lá la t*  (Ve
hetitek szimbólumnak, am inek a k a r
játok!) K im ondhatatlan rém ület fog 
el, legszívesebben kikiabálnám  torko
mat. De hiába ugróm fel a helyemről, 
sajnos, nem moziban ülök, hogy a né
zőközönség szemébe világíthassak: 
„Mit műveltek?”

Mind (elő)ítélkezhetek (meghatódni 
úgyse fogtok) — ezt a m agam okulásá
ra  írom.

Aki szembenéz a történtekkel, az 
úgyis „kiadja m agát”. Másoknak.

%
Incze János Dés m unkái az 5,. 15., 17. és 18. oldalon

Az elhajlásokat, elhallgatásokat, el
pártolásokat m indig utáltam . De nem 
jobban, m int ahogyan ragaszkodtam  
hozzátok. Csak h á t nem szeretem az 
olyan hanglemezeket, hogy: én az va
gyok és más is!...

Minden tanulság  absztrakt.
Minden áru lás konkrét.
Soha semm it sem igyekeztem meg

úszni. (Talán ez okozta a bajt?) Egy 
nap úgyis kiderül minden. Elvisel
hetőbb számomra, ha közlik velem, 
hogy a halálom órájáig eladósodtam, 
m intha teljesen kifosztanának.

Amíg élsz, nem lehet csak úgy fel
számolni kötelességeidet. Szerintem a 
halo ttakat sem lehet.

Nem hagyhatom  hát, hogy a nyálas 
köd rám  terüljön. Örömtelenségem 
így is tökéletes (sötét délután, m intha 
elvették volna az égi áramot; ez azért 
még nem válik az olvasás kárára).

Annyi m indent el kellett hallgatni. 
Vád és önvád a kim eríthetetlen gének
ben. Az írás nem lehet szemérmes. 
(Az író igen.) Én nem szeretem, ha 
belekevernek a tudatlanságba. Azért 
ju to ttam  el a tudásig. A szüléimét lá
tom, ülnek a félhomályban egy pusz
tu lásra  ítélt kertben, egy letarolt té r
kép előtt. Szelíd, földöntúli erejükben 
bízom -  de csak fagyott rög, kim erült 
rög m indenütt. „Szemmel vert gyer
mek”, m ondanák, ha tudnák. A ron
tás  titkos utakon szívembe költözött 
(mióta?); nagyon hasonlítok m ár rá 
juk. Lábam nál apadó folyó; a mosoly 
á rk á t eldugó árnyak.

Sodródom, felétek is, apám, anyám, 
m int k iszám íthatatlan  vérrög.

És most dübörögnek az újabb 
rögök?!... (Bár alkotáskényszerből 
tennéd, fiam!)

Mondják, jobb regény az, ha  a sze
replők kitaláltak . Megpróbálhatom 
ehhez ta r ta n i magam.

*
Lazítanál a sokadik éj után. Hány

szor érezted m ár úgy, hogy a legillúzi- 
ótlanabb életkorban vagy -  az ember 
ösztönösen a nemlétre gondol - ,  de a 
következő pillanatban m ár képtelen 
voltál lemondani a boldogságról.

A tegnapok u tán i sóvárgásba egy el
veszett könyv, egy haldokló arc is bele
fér. A  mi néhai ifjú orcánk -  ahogyan 
egyik hús-vér, de vallásosságában ün 
nepélyes „ősödtől” hallottad valam i
kor —, melyet csak Isten láthat...Aki 
eddig fáradhatatlanná  gyúrt, vala
hányszor fáradtság kezdte k i erőd. Ne
hogy eszedbe jusson felmentést kérni 
az időtől, te, aki gyenge s gyámolta
lan nem lehetsz.

Kiaszott fej, sötétárnyékú ösztönök 
sehol; s m ár a zendülő, selymes füvet 
taposod.

Érzi-e a visszatérés fájdalm át el
égett szerelmünk? S a test izmai; eve
zőcsapásra lendülő karm ozdulatunk, 
mely ham uvá változott.

A sívó pillanat megfoghatatlan. 
Egy hiszékeny, „gólyaváró” séta az új
szülöttel. Szélcsend, kedvesed kereszt
be teszi lábát: „A szülők, ugye, soha
sem szokták elhibázni?” kérdi... És 
ki az, aki: ege felhorzsoltbőr-vörösén 
a nap ha felkel, védtelensége kocsijá
ba tigriseket szokott befogni?!...

A b arb ár korszakból átm enteni a 
még meg nem ír t , m agánelőjelű h iszé
kenységet, m ielőtt a (K arabahban, 
B oszniában elham vasztott) homok
óra szíve rég m eghasadna.

*Tandori Dezsó'-versciklus 

(fo ly tatjuk )
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PÁLYÁZAT
A Pannon Művészet Alapítvány, 
a M agyar írószövetség Költői Szakosztálya 
és az Aquincumi Múzeum 
meghirdeti a

X. AQUINCUMI 
KÖLTŐVERSENYT!

Klasszikus formában ír t (alkaioszi, szapphói, 
anakreoni, aszklepiádészi, hexameter, diszti
chon, leoninus, stb.) pályaművet várunk, egy pá
lyázatban legfeljebb kettőt. Egy-egy vers terje
delme ne legyen több 32 sornál.

A HÍVÓ MONDAT EBBEN AZ ÉVBEN:

„CUM AMICITIA AETERNA ... -  ÖRÖK 
BARÁTSÁGGAL...”

B eérk ezési határidő: 2007. m ájus 14.

A pályaműveket a M agyar írószövetség 
címére várjuk:

1062 B udapest, Bajza u tca  18.

A borítékon tüntessék fel: X. A quincum i 
Költőverseny. Zárt borítékban kérjük mellé
kelni a nevet és a lakcímet. A pályaműveket 
előzsűri bírálja el. A döntőbe ju to tt versekről az 
írószövetség május 21-től ad tájékoztatást (322- 
8840).

DÖNTŐ ÉS EREDMÉNYHIRDETÉS:
2007. jú n iu s 2. 15.00
AQUINCUMI MÚZEUM, BP., III., SZENT

ENDREI ÚT 139.

A műveket a Vidám Színpad művészei szólal
ta tják  meg. Közreműködik: a Trigonon Együt
tes.

I. díj: A rannyal ék esített babérkoszorú.
II. díj: E zü sttel ék esített babérkoszorú.
III. díj: B ronzzal ék esített babérkoszorú. 
K özönségdíj cserép szavazássa l. 
Különdíjak.

EPIGRAMMAÍRÓ-VERSENY  
A HELYSZÍNEN MEGADOTT 
TÉMÁBAN.

KODÁLY 125.
ELŐ-szó -  ÉLŐ-szó

„Két út van előttem, 
melyiken induljakV’

A népdal-szövegsor dilemmája 
ma éppúgy érvényes, mint volt az 
a 20. század elején. Amikor vissza
nézünk a nagy elődökre -  egy-egy 
évforduló kapcsán —, tulajdonkép
pen saját még megválaszolatlan 
kérdéseinkre, talán éppen félel
meinkre keressük a választ és va
lamiféle biztosítást. Száz évvel ko
rábban sem volt könnyű az akkor 
huszonöt éveseknek elindulni, a 
mindenkori dilemma számukra 
is az volt, ami a maiak számára 
is égető probléma: FOLYTATNI 
vagy ÚJRA INDULNI?

A mai válasz ta lán  az lehetne a 
„melyiken induljak” dilemmájára: 
MINDKETTŐN, vagy a mai ezer
féle indíttatású  és érdeklődéskö
rű  világban: MINDAHÁRMAN 
vagy MINDAHÁNYAN! Polifon 
világban élünk, a monovilág rég 
tovatűnt.

És még egy gondolat elöljáró
ban. Kodályt elsősorban zene
szerzőként ismeri a mai világ. 
A kodályi életmű tudósi része, 
a magyar népzene tára és a ma
gyar zenei múlt felismerésének 
elindítása mintha egy kicsit a 
Kodály-zene mögé szorulna. Pe
dagógiai kezdeményezése és fél
évszázados irányítása éppolyan 
jelentős, mint a két előbbi meg
tett kodályi út. Kodály három 
párhuzamos úton haladva egy 
cél felé törekedett: megújítani 
a modern magyar társadalmat 
gondolkodásban és tettben egy
aránt. A három út összemosódik 
az életműben, és ezért érezzük 
méltányosnak ezeket egyetlen 
szellemi fénycsóvában látni -  
amit KODÁLY-JELENSÉGNEK 
nevezhetünk. Azok közül való 
volt, akik másképpen, másként
hagyták maguk után a világot.

*
Nagyon kellenek az előszók. 

Bevezetnek, megmagyaráznak, 
előkészítenek gondolatokat, ame
lyek nélkül a soron következőket 
aligha értenénk meg igazán. A ze
neszerzők is gyakran élnek az elő
szó jogával partitúráik élén. Né
ha csak egy cím harangozza be 
a zenei gondolatokat, máskor egy 
tempójelzés vagy a kifejezésre va
ló utalás, ritkábban párszavas is
mertetés (akár a szerzőtől vagy 
a közreadó tollából). Rövidség és 
maximális koncentráltság jellem
zi ezeket a „bevezetéseket”. Ko
dály nagy mestere volt az ilyen 
előszavaknak: saját műveit és az 
általa fontosnak vélt könyveket, 
írásokat szívesen „nyitotta fel” a 
hallgatók, olvasók előtt. Érdemes 
ide idéznünk a Marosszéki Táncok

előszavát „Dajkám marosszéki 
székely asszony, jó énekes, jó tán
cos volt” -  írja Kemény János eré- 
lyi fejedelem önéletírásában. (Élt 
1607-1662.) Talán nem véletlen, 
hogy mindmáig Marosszék őrzött 
meg legtöbbet a régi népi tánczené
ből, s hogy egy-egy darabnak más 
vidéken is „marosszéki” a neve.

Bár hangszeres jellegű, erede
tében mind dal lehetett, egy részé
nek szöveges változata is megke
rült. Hegedűn, furulyán minden 
faluban hallható volt még a hábo
rúig, a szöveges alak inkább csak 
öregektől.

A Brahmstól világgá vitt „ma
gyar táncok” az 1880 körüli vá
rosi Magyarország hangja: job
bára akkor élt szerzők művei. 
A Marosszéki Táncok messzibb 
múltban gyökereznek: az egy
kori Tündérország képét idézik 
fel. (Partitúrában közölt előszó, 
Wien-Leipzig 1930, Universal 
Edition)

íme egy pármondatos beveze
tés, amely a teljes kodályi gondol
kodásmódot, művészi krédóját, 
életművének irányát a közvet
len élmény hatásával közli. Mint 
annyi más Kodály-írás, ez is azok 
közül való, amely hangos olva
sásban válik ZENEI hatásúvá, 
szinte hozzátartozik a szimfoni
kus zenefolyamhoz, mint afféle 
függönyakkordok sora. Szívesen 
nevezem az ilyen és hasonló Ko- 
dály-előszavakat ÉLŐSZÓNAK. 
Minden Kodály-íráson érződik 
az élőszóval való közlés igénye. 
Kányádi szavait idézve: „Vers 
az, amit mondani kell”. Kodály 
írásait is mondani kell. ZENEI 
HATÁSÚAK. Érdemes volna le
mezről meghallgatni, Kodály 
olvasatában, minden leírt Ko- 
dály-szót. Nem véletlen, hogy kó
rusművei, dalai a magyar nyelv 
minden rezzenését, dallamfordu
latát, hangsúlyát oly híven ad
ják vissza, mint már csak a népié
lekből fakadó ősi népzenénkben. 
Hadd idézzük a ZENE MINDEN
KIÉ előszavából: „De hogyan te
gyük azzá? Ezen tűnődöm, mióta 
a „mezzo del cammin”-t életutam 
felét elértem. E tűnődések nyoma 
az alábbi töredék. Némely jóaka
róim úgy vélik, nemcsak a múlt 
küzdelmes éveire vetnek világot, 
hanem a jövőbe, a bennük megál
modott, s talán mindig csak meg
közelíthető jövőbe is vetnek egy- 
egy pillantást. Bizonyos, hogy az 
abban való hit nélkül soha meg 
sem íródtak volna. Ez mentse köz
zétételüket. S talán beválnak -  
végrendeletnek. Budapest, 1952. 
december 16.”

TERÉNYI EDE
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Májusi évfordulók
1 — 335 éve született Joseph Addison angol költő

210 éve halt meg Johann Baptist Alxinger osztrák költő' 
2 -5 7 0  éve született Filippo Buonaccorsi olasz humanista 

100 éve született Alfreds Dzilums lett író 
150 éve halt meg Alfred de Musset francia költő'
235 éve született Novalis német költő 

3 — 150 éve született Jannisz Psziharisz görög író
4 -  70 éve halt meg Bárd Miklós költő

170 éve született Theodor Rosetti román kritikus
5 -  60 éve halt meg Bertel Gripenberg finnországi svéd költő
6 -  85 éve született Bezerédi Zoltán németországi magyar író
7 -  150 éve született Jan Herben cseh író

120 éve született Henri Pour rat francia író 
140 éve született Wladyslaw Reymont lengyel író 
100 éve született Szabédi László 
70 éve halt meg George Topárceanu román költő

8 -  130 éve született Adolf Meschendörfer romániai német író
9 -  310 éve született Juan Martinez Salafranco spanyol író

130 éve született Jean Tharaud francia író
10 — 470 éve halt meg Andrzej Krzycki lengyel humanista
12 — 110 éve halt meg Minna Canth finn írónó'

135 éve született August Vermeylen belga költő
13 -  100 éve született Daphne Du Maurier angol írónő
14 -  120 éve született Constantin Ignátescu román író

340 éve halt meg Georges de Scudéry francia író
15 — 120 éve született Edwin Muir skót költő

50 éve halt meg Camil Petrescu román író

16 -  40 éve halt meg Forbáth Imre szlovákiai magyar költő
17 -  100 éve született Dsida Jenő

200 éve született Petrichevich Horváth Lázár író
18 -  20 éve halt meg Bajomi Lázár Endre irodalomtörténész

150 éve született Csánki Dezső történész
35 éve halt meg Csépe Imre vajdasági magyar költő
70 éve született Lászlóffy Aladár
135 éve született Bertrand Russell angol filozófus

19 — 80 éve halt meg Ahmed Hikmet török író
21 -  190 éve született Karol Balinski lengyel költő

135 éve született Divald Kornél történész
560 éve halt meg Pieter Cornelis Hooft holland költő

22 -  70 éve halt meg Balázs Ferenc romániai magyar író
185 éve született Gheorghe Simon román író 
95 éve született Szigeti József irodalomtörténész

23 — 40 éve halt meg Langston Hughes amerikai író
60 éve halt meg Charles Ferdinand Ramuz svájci író

24 -  330 éve halt meg Anders Bording dán költő
380 éve halt meg Luís de Góngora spanyol költő

25 -  90 éve halt meg M. A. Bahdanovics belorusz költő
26 -  185 éve született Edmond Goncourt francia író
27 — 140 éve született Arnold Bennett angol író

130 éve született Domanovszky Sándor történész 
180 éve született Vajda János

28 -  50 éve halt meg George Bacovia román költő
29 -  80 éve halt meg Georges Eekhoud belga költő
30 -  40 éve halt meg Dékány András író
31 -  200 éve született Georg Herwegh német költő

180 éve halt meg Pápay Sámuel magyar irodalomtörténész 
120 éve született Saint-John Perse francia költő

Farkasok
VÍZSZINTES
1. Carlo Goldoni olasz vígjáték

író (1707-1794) aforizmájának első 
része. 15. Felületére tapad. 16. Kial- 
vatlan szem jelzője. 17. Torta jelzője 
lehet. 19. Spion. 20. A széleken ráz! 
21. Heveny. 22. Kubai, spanyol és 
svéd autójelzés. 24.... venia verbo, bo
csánat a kifejezésért. 26. Rangjelző 
szócska. 27. Csörte. 29. Morajló. 30. 
Latin és. 32. Tanár, régies szóval. 35. 
Fekete István regénye. 37. Népdaléne- 
kesnő (Kati). 38. Szemmel érzékel. 
39. Kiválasztott réteg. 41. Torino fo
lyója. 42. Innen máshová. 44. Görög 
sziget. 46. Mátka. 48. Könnyen és 
gyakran könnyezik. 51. Grádics is le
het belőle! 52. Mások tulajdonságait 
meglátó képesség. 56. Határrag. 57. 
Tanuló. 58. Felirat cégtáblán. 59. ... 
Pacino, filmszínész. 61. Olasz és hol
land autójelzés. 63. Zavart égő! 64. 
Kenyér, németül. 66. Ködhatárok! 
67. Időegység. 69. Labdát erősen hoz
zárúg. 71. Kocsonyájáról híres ma
gyar város. 74. Értesítő falragasz.

FÜGGŐLEGES
1. Abrázat. 2. Pépes étel. 3. Tojás

hímző eszköz. 4. Színevesztett, kopott. 
5. ... ad, felbátorít. 6. ... Hafun, Szomá
liái hegyfok. 7. Kibéd határai! 8. Saját 
kezűleg, röviden. 9. ... Ridge, USA vá
ros. 10. Tortatöltelék. 11. Idegen női 
név. 12. Maguk. 13. Végszó. 14. Tallin- 
ni. 18. Szitkozódó jelző. 22. Tetszetős 
külső. 23. Rejtvényfajta. 24. Fojtott 
hangon beszél. 25. Goldoni aforizmá
jának második, befejező része. 27. Ha 
meghal... (Oriana Faliad). 28. Omszk 
folyója. 29. Tárolóeszköz. 31. A másik 
oldalon. 33. USA hírügynökség. 34. 
Tova. 36. Ordítozik. 40. Star ..., űrsze
kerek. 43. Huszárparancs. 45. ... Lan
ka, Ceylon. 47. Arrafelé! 49. Felvidéki 
település. 50. Ismételt tiltás. 53. Állan
dó jelleggel. 54. Igeképző. 55. Színes
sé tesz. 60. Francia folyó. 62. Ceruza, 
régies szóval. 64. A telefon feltalálója 
(Graham Alexander). 65. Fosztókép- 
ző. 67. Kaluga folyója. 68. Könnyűfém 
rövid neve. 69. Páratlanul nyeső! 70. 
Bekötik! 72. Pest egyik fele! 73. Centi
liter, röviden. 74. Fluor és vandánium 
vegyjele.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 7. számá
ban közölt Szónokok 
egymás között című rejt
vény megfejtése: O ba
rátom, máskor okosabb 
hallgatót válassz.
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